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 ־ . הימרי רפה
 י £ *

 < י ןמעבץראב מ1|ינעג רש** ^נדפרןפ'-ו^^ •והימרי 8 ירבד
 ןמ י >*ז#דצמרט£ ישירן)ג זוי^לח וכ1ח^*ואץ5 ד$1"

 יז&ג ^זמשמ^מו^ב היתנסחא^כןלר ארכ;ג ^שריב1^1^רפא
 *$? הרש^מפ^ $מ ^%^דבךה!ה%
 אטבש ןלמן)?צא ד6ה*שאירס© הד&׳ייק ןמ זו^נםגמפה^ידכ^
 % ^שא'ףב ם^יוהי ^♦כ דיוד ׳׳דוי^פמ'? ן*צשירס>)ו^תכזודוהית^

 הצש הרמש 4תמ^מהד^ הר1ה*
 תי<בר אוכבש ריפ הישאל רג םידוהי דצו£ הזהוישימחה שדהבזגלשחי
 אזבבש ר^מה^איירציהמוא זו׳יקדעל ןע&ירסעאדח א^ש1ד^הר)||

 !" קשמלת*שווילשר$ו^כ5ד־א*מרענ*ט*לנאתאדרעהרוהיתיגיו
 ב#־דפ היוהו ׳דמאל% זווהץיבד ♦הד ׳׳ה*£ימח א1וריב ה5דא£שילגג*ץ

 רייו!^ *1*•*!***^*^** ^**4<>%* 4>%***)^*1 / 1י*1• £4*16 44•** 4*1144• *•"י"**—־2

 ׳ י"׳ ן״״ו״י \0 !*'0 ץ י >*** / >ע י׳ז . ך:״:^ *ע דן מ!/רקה
 הורי !גרא למא רמאו ףתממ איממ^ ט#לר סצ יקשמ לנ ך&ימ^א^ל־
 אלא הלאווםיה^ייחו&יייבק תירמאוי׳ימא רעגיגרבד ׳העדלו&ךנה י
 ׳ןקהאסע^יכנתמאלאי^לואןשיהח^אנאיכרד^זו^עמ^י/די י

 4יו *ימי ר^ירייייעא ישאלכלע ל ימא י1ינ ידמ^וילא לאיהוהירמאי)
 ר?* ו?^ע*ו ר6?£** אי8<#> רו5יה אלל ׳יי ר&ומ >ד*דו ־^או^א
 אליההיפאג^הל יגארתאיכ זמיגפמ אריחייאייננתר לדק!>8דל5;?ז
 ורילוארוהי חללדיי׳יירמא ןתזוגזישל 'רמיה ןוע5בירא ןיהימיק קלחה
 זי^!5ועדנ|1תפתי׳״ח%ץרי8כיימ'תתנהמ^אלחהירראדיןנ51׳^גי)
 ^ רי?י^)ה האו ■־קפנ יתאיצנ ימל&ופ ד\רש אה י'ל'״רמא)יקמרד״סז
 ■יע$יי תינבל סיווהל ררנא^מ ץ1תנלן ןעונדנל ה&לנמזלעו היזגהל!׳ ליזה
 אר&רו א£רתל ךרעימל אתלטלנלעזאקינעלע ץור אלציי ותעמד רה
 לאיהוהיהבךרוד ׳א^י^ינבלל^פ׳יתיבללזאדגפלל .

 *י!י׳י3 **
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 ך׳ון*35 ם5תפ ה&־ו ••דיאי ינא ימייקמ ר&או והימרי האר התא ףמ רלנאיל
 ש^ט^אאעיאכאל'׳חיסו ־ןיימתירראו חייצרי ייזה תא הס רמיי£ י^ע׳״קןפ

 י ^^"רומ^י^ *יבי^וע יגאדןי^גמוארל^ס׳ה^אזימ!ר0^_

 4דא היהירנד י*1י1 ימ*1*#^*#*י* אנא יחיס יוא אמיאו

 ^ ן 1 1}|9 # 9/000 10 ¥ 9 יי9 9 ן'# 9 ? 019 ן ״ ״ ^ ״ ^ י י0ין9 ^ ׳ ייןיי #■ ^ י י **00 *0* 0 11 10 1 ~ 0^

 ךאדי^וק ן^רבנוא א#לד ^מוח^^פמלכתמ^ ךלדיקפ^אנאדלל
 זןיא^תשחנ תומחלללזךב דלמעלל ר^במר^לסו^הןיתמגלזנה י&ל

 זץן3ח ןי1!א51י א5אל'׳\ךאה ס^לל המהיפל וולשללדלה♦ יכלמל
 ♦#זלכלש&לד שכ הארשאל שודמ ר)שכללז^ אל1מגלכל אכיר5 אירל5
 רןלא־למזולנו׳׳א^ראד א£על'ל אהמכל ארבדברל יזודוזויזתיכד אפ\מל א^רא
 רתפןנל־ןלכקל ץזדיצ^מל ^ ןלה *ל ׳׳ ךליעזול דהה י סאנ יגא ;ןמא* ןל לל%*לל

 '׳4ןנזולבז׳ישל׳יי רמא יר6ימ ךרעשב א?* ךל ןילכיי אללךתאוסל ימגתפמ^
 י ׳דמימל ימע׳יילןמ זו&ל&מ&פ הולדו׳־המאל ילאהוזוי־דבה♦הלל
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 צ ןידו? אלבןיגשן*ענרא ארבדמצ ןרהאו רשצרתצ יחילש קת
 1ל* ^בתתישארהיה^^יארשישדק ־אןזי־דזמאלע׳ואצ

 > 'יכ ןמיא אשדל׳■ הורי סאגמהילאאבתה^ומשאיו^*

 '־־־־ייצא5!ןמד ןיהיזזצלע $ ס$מ£שי
 $*־>(30 אל־דעד אתימלא רזניע ד1׳ח לישביו תממלבייח הצצ
 יי ודצמ ליצאדלצ אבצדמלעא&רקןדהאינצאימהצהונמ
 ןוהלעיחיתאבשב ןוצוחילארשיתיבד ןיהיזזצלב ןכ ?ןא בייחתמ
 " ־ל? *ןצ״/ייכהוהירבד ועמש י (*רפא
 ת^רז לצזבקעיתוצ׳־יידאמ5תפ ליבק ^ארש״תיצתויחן#
 י!5<יר יכלןעייב םביחובא ואעמדדמ הוהי ךמא,הפ לאלשיתיצ
 א ¥^זע*ן רמ <§י ר08* ןצידצ י ^%זולןיל!3)דה'ירזרא י^ל״*3 יל1?פ •

 יתדכ ןעטו יתלודרס וקוילתא ידא דקש ירמימב ןוצתלצא
 ין־־יאמ •ונתא הלעמו הזחי היאיורמא אלו יאצלל יוהו אתזע1כ
 זך-צ '$־>*3 לודישל הכר;ןץיאב רצדמבונתא ףילזמה םירעמ
 *ללי* $ז>םשסדאכש,י*6ו שיאלברב^אל ץיאג ןווצלעו
 *י^די •רב־רד םירעמד אעראמ א^תיי קי&אד $שולןמלןודנ
 >^רא5 אלומ ילוטי אידצ עלאצ בולחו רשימ עלאב א־זצדמצ
 5ראסבתא איבאו ף6ל אש1א גחותא אלו שניאהב אלע אליו
 £• יצראתא ואמטתו ואצתי ימומו !רןרפלצאללמ־טה סא
 /^1*־יל׳'ר אסאל ןיכת* תליעאז■■ הב^ז^י םתמש יתלזדנו

 זיתביאצל ןותלעו הבוטו הציאלצימל אלמרצכ אצענמתזהיד
 • אאיזעמ ןחלפל ןוגריוש ינדנסחאו יתניצשתיצעראתי

 ינייהו '•ליעךי אל הרותה ישפתו הוהי היא ורמא אל םמהכר



 אאו>ע6 םישבקנתס איקש ייבנו 'ימימב ודרמ אבלמו יתלזא•
 דחרגמרוזעםאנסכתא בירא דע ןבל ׳.לזא ןאל ןואי אלר ר*6ו
 עב בע (?,ימא ןוכנמ אעיפתאל דיתע אנא ןי55׳■ בירא סממב רב
 ■ץ^ינע יב ■אע־רפתאל דיתעא1א \וצידבועבןו־ובע*םאר ןוכינב
 ׳■5—ואזבהנויה ןהארו דאמ וצגמתתווןלש רדןל)-1אר1ל*יחג־-״א
 וללכג־זהאת 'וילש יא5יע תעימלוווויו זוו&תיצ ת6נל אציע ייא

 •המזיו םיהלא יוגרימיהת ׳•לאלשיתיבןובתא תדבעד ןשיל7 }:
 .*ז^5 איימ&ע אא ,'רי^וי אולב אובכ ריקה יקן>)םיהלנ* >נל
 נוקיאש ימעו ךא5 ןאב תיל־דןוע&ןיגאזאהועזצןווליווקבש
 גוינהי אלדיתב ולזאו אדן>י ןאיליע *הימ א#5 ודילידבד יאלמ
 ל־למאהאאאיםאנדאמומחורעשוהאיזלעםימש ומשי ׳.ןאל
 -תדיבלעו גיחמל אדאעללארשיר אעראלעןיד5לע אימש

 א־וחל ימע אב5יץ8׳יב ןיד&עדלעי ראדמעאל ריתעי אשיקמ י
 *גחל םייח םימרוןלמ ובזע אא ימע תשעתוער םיתש ב 4 ייכא

 רישיב ןיתית ירא־מימה^ןאלרשאםירבזמ תראפתוראבמ,דל -*
 ־ עואמב אג)(נוא% יתימ א!צא הלירבר אבש ואלמ .ימעא§ע

 אלר ןריבתןיבוא ןאלןגלאר את&יטרתמועטוןנהפאלד ןיימד • ^
 ז־רית עורמ אאריבדיליכאלארשי דב^ה ׳■איימ אמיללןילפי 1
 '"יסמתאזאמ אא אתיבדיל׳ז סא !לשי הא ארכעכה ׳-זבל

 ק יץוערי;םגפחתו ףאגבטגייבימי י



 ־יזעעמ 1ראץ-אולזו ׳ףסכנ ןיזביו ךר5יגן1לט(רי סחנפזטיוסיפצ יגב־וא
 1 ^8י5 אמעי* *1■ אלה ייןמ9 *ןהיממ תעב ־ןיחלאזוןהיתאלבזע *

 *"''יי אנ^דאאריאךזח^דךאזן׳^דאנ^נת׳י^רבשרילפיךיגמ
 יחכל^מי ייפ^ימתדימל םי&ס וודלולהמה*!עז '•הפתפ-לה

 ם״יגמד אכלמ הערפל אוצזיתאל ןזפלאמן|פ1׳'ררנ*מ תינחשלרישא
 זוא^א םעסיק רזגמל ןמואמו א4הנבןזפ41צד ימימל

 ,י־׳ *•' ךרייי״ ^י^רייעדריסמ ^•ופרבין>6ח*להל ןיצתי
 ךל*למ׳!1 *י ו^הזהיתא יןבזע רמ1ער*לאךוי?ך)
 ך>צשצמתעגמ אלזןלרוצי *ןלע יתיתיא *תואבצ החדי ברא טא!נ

 - יראאזחזציד!ךיגמדיב|תת א1ו#ר1פ א*וירואלתב*ו אלד־לעז
 ^־־ד אצחלפתי תקבשד לע םלשל ךלפ יתיא אללמ^ א£שב
 . גב> *תוא5צםיה^*ימא ףעעלמקל יחלתד תי1שי אלו ףיז#

 ד* ^^%אאלי?גא^־וזהיוקימלין#%ית־^8#^
 אש־ר&ה י׳רא * דמ ף^יא ןגעי ןןעלס >וח£ל !דתבג זו£ב?ל9

 יי£ט א*ל ןטירמאז ןוכיקגח תיקיסיצ ץצירואמ אימ&ע רפ תירצת
 ז{כע ק׳אלצתוחתו אלטנס אמיי לכ לע ירא ךימימ לע רבעמל ד!!;

 • זיל״זג לאיזמאע^ ייל? ^ט?^אי *8ע8*או*#;*
 'י^׳ ןיצלזצ אלחב ןצג־בצימכ ימיד^ ןזפזז&יןצא&ו *חירכנןפגה יייס ל

 *־יגי^נ ןותיטס אלןרלקמןזבידצוענ י^;רן1ת!נג1שאןיד5יאו טוש,*
 *ייל^ ־^יתו רתנב *סבבתמאם ■י האג,׳ו הכ תלד ןפגב ןטורה ילילפ
 אי5פ ךביזחס חא^גבאל ןצי&ו םאידאדיולוי יניאסאצצפללניע סממ

1* 
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 יז ןגיי>1

\ 

 ן*5>ר1>•

 'ז

 אימי תייה תיכע אמ יער רועפתיכליבקל אתליחכאבתיתימ דכ אותי
 ?}(*׳'ושפ)ןויאב יגזומ דמלהופ ׳■אירתווריאאלקלןגמר אליל? אקעל
 כ " ••הניאצמי ישדחב וגעיי אל לייז־׳^במלטי המישיימ התגא? "י

 אלח^אייול אלוש רוע£נ תיגייב אמ*8 איוצדמג דלודמד איזיתצ
 ת<י35 גאו£ אלמי אלו אאיריא ןמ תג£יוכי תירמ לדשיר אןישנצ ץצי
 יעגמ ׳דגוהכש־יהנמזב ןוהלוישי אל יתיייאד אויעבל5זלרמיא
 !=י-ר* יחבהא^אילש!*יגייי?אמו האמצמ דןתוג) להימ^יגה
 זילש$מךימי?ז א%מ£לא%*ותאלמ ר^ייממ־־י^אםחייןואי
 **־-מאתא מימיחל ירא אל ךנ&לפ ימ&תיהת ןורהאו אהזע&ל
 ישיבה ןבאצמיוהלנגתשגה 'יךהאןיזיצי^עט ןחלפ ראבי איממעל
 *רבגתןחייבכ יס^איכןו םזץגהב,ז פ!וידשל!ויפלמ המהלאישיתיה
 ןוליינמ ןו4אללשית:ב יתיהב ץצ בצ5 חלתשמ)ןליודמ בישחממ׳י
 ןכאלו התא יבא ץעל םירמא ,׳ארקשי ןזה״נגני ןיהננזסו קהיצרבר
 ־זרמוקיורמאי לנשרתעבז םיגנאלז ףרע ילא ינפיה טתדליהא
 ןמ ריצעתמרא6לו^א5שאא^אםלצל(ירמאייג^ישוהו
 ׳•וזיייי(^ אלולר;ל יגזלמ ץלז׳חא ירא אנתירנתא ייל ןירמאא1כא

 ג

 ןאו ׳.הרוהידןי?לאוןה -$% יפקמ יפ ?תער תעב ■ןיעישייסא ימי,לי ק-9
 יראןוכתשיבןריע׳צ ןוצקרפמל ןלביסאןימיקי ןמלןיתדכעד ןיבתלמל
 ייראוכירתהמל ׳הרוליתיצדןזמחחד האמ ןופיורקןממ
 ץ}|י)ג5ת'פליבןיל ןדמל ןמדמ ןותאאמלידווהיםאנמ03רע1ש9 סכלפ
 גלכאיחןגלאל רקמ םלמבתא יתיכה אזשלי4ייהא ייינימב־ןיהדלמ
 £** אלן?ל ןמע5תי יתין&זג&יייתיהשמ הירא? םכאיבג םבניח

 ימל• .ליצאמד אייאצ ןוליאיצג ןומרח תליטןי



 4*ו*־,״ד > ד*ו יע^וימו&יהע ו<דיי*£*י פ#וי וע1*ד^ע-?מח• '***יימ ומענ #ייי**יד ^1־־יזיז׳ייעי^־גישר סןי>**[ד:ג4מ\ע
 ־ ; ״״' .ג .ל ■יאל4

■1•; 

 :י •דומממ1י*5@*£
 ו> 5^/

 ־ ,.^ .,, __ .^ס״מג
 '־ ^גי3סמי}יממ1כיד י^^^(״^/י!דמ!;^שמ שי?ות^ ^־י זץל^דכדעע

 %* *^^^^זהי׳לן^^וויל^ז^צ^זי^מא^יי^קז^וו^מד/ימה^
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 "גזכליגןיושד י/ינ־שפ^זסיימןוהירצמזיפמאיי

 /* ל^עי״יקד ב׳דגג^פהגע׳ דפ ירבזעמו ןג/;>1ערוטפ;ג)י^דח הזהצ)ל־ה\ע ^ה^יצג^לע ירז*פו יספחריעמ טבה םימבימ 0ה*\>ע





 "ןי • ^ י י .
 *•ן *ייצידמגגגדמנ": י^דתי^י *י״^י יי^ו^צ ־;׳על^חיל'מ)^^.ג —-!>>׳>י>5ן1 ;3די^י ז־^דן

 • ^ י ׳ *" ' ' '־״״
> ? 

 מ05מ8י יןמ#מןי3!!^*■־ " -־׳■, • • ״ ״<
 ^ידג8ר^ןזת/<ו^?^?ויבירןל/<7 ^י^דיעיוממזןעייי^י^ דממנ^ןמ&חחןכ^

 ,. ם^י1< לעדו י#גכ םיעד ם|ל דימנוי זזיג^לה^ידי^יו !<ןריערמכ ?ידהן^^ י?ז

 *ב ^>>1*^ י יג> ;ח"׳.*" י*׳ "#׳״י?ו-׳ יי^ ־חי י♦ י י ז ייג׳ו־י׳^י ״י ■יי* יי ך "יי ■י י ״״ יי'
 י ו^15ן^|ו^]י^ןיג^ו/״נ^5ול^מי^,(יו!״ןין!זין?|.י^ג?ן1
 י ?קצגמךי^ד ?צ!*.;{<גז^*@י ^ידממנקודפ ןנז^לעירע^ו ןידמ/<?ע1ן< דפב ?יא
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 ^ע11|^.ימוי^יי׳*טגמ#פד3
 !{״,,

 *יי* ניצ>

 גצ11מ>
 זשגפ
 ן׳יוח

 *זי ?,י
 דממ

 ביגי(׳*

 ךו1/עמך#י׳ג!״׳*יי*ו!חן•^^ י !^1^0חו?ע*7'ןה:מריץךן%

 ז# ךמ^ל וחעעי רן?דו1״נ /^הימריזז׳ילי^זו (<חפצ^כ הי&רי^ ריח^כח״נ^ו
 ירוחסדןהספמ^צןילונ^^ןי^?

 54ל ד^*^ילש^3^ז י^י
 דמכ^ ז^ז^י/זיע^&לזער ^׳!ד 1קניג^זא^גב^ו ^^כ^ד5^1^גר*ו ךצה^מ^

 !*הו^גייע י
 0*4■^*■^ £*<*4—8*^11־1 י\!<1■ 6ו\% **■-*ל<>*^<4** (וי^לן *

 י^יל^ עיסל*> עייזילג זיל1 יע ותיצ׳ע *יסו ?לזכומ ז4) ׳• לילג זיטוע׳פ םאופגי *')ןי'׳ לי^דגייגסימע סיחןילי ?יל ם זירפ ויו סוד ־1ח ולמג פ ,נ סוס •גיד ן
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 ^י^.גיוילץייג׳(ן1בדת^מ'־^ן״>(י־£ ו*יע*ימיו ^יגגט״-^-סיפיש)מ־לג.שח ד •ו%^

 ע יפ0המ^מן^!מדמ^?ל/י־ו^4^ר זימדד יקוממחא^ס^ע

 ת ^^מזיזה^ודיע י^^ו^ךמ^ייא^יקיי
 יי ו656ן^,פ*י^ י*1מ9•^ ו^^מרן^ןםימ^י^ן^ון^לזל^ ^
 י "^■—■••״*■*•>—׳■4>ךן$<םמירויזמ ׳׳ץש^>מדר^יגמשפ
 ו ףי$י$<!15£1^^וי!זי3^^ו^ונ^׳׳^ן1ו^ימא

 ו>דג דויו ׳ 0ידה17>ערק3כ זימ׳ז^מוקז קדג וזדו הקייעזזד^ר ס;דמכ
 , 1דע^נ^אי^/זה^ע5ועיחי^^^היץגד6ו?י ךפזד^^יי^אר!^

 £ <^י^(^מ?ו^מו {^דרו 'יי^?י*ממ ^י*ל^!סה5??י?0ומ^ל *זז^/ז־־^ה*!?
 *♦יז*ו*יו\* *ז1*ו1 יי׳יאיומ ו1י*י5ייז^** 8י8י><י135מ *5י*

 .",זו4^£זאה<59ושמווזי"׳״״״״ ״ .״״״ ■>•. ,■״_״־
 " ל8^1^זייגז%ממ^ ייל 50^5 וח5׳כר* ר^<י1־^ענ>ג ץ^והיו זילייעייכ י65

 "1גממעממ<ושייו^ה1זייר^נ ' ■'ןףל#ן1ר^ץיפןימלה^י'י
 ׳ ש^ד^< 0^ך8^?זמז?7מ?!לג^<

 1^י י^;>1ל^ז.ד ^עןיף^6^ין@^^זאץו^(מ^פ^

 ^ ^יןגן^בו •־ ^ה^ן^רק מ^זץז1דאי'^י*מער יאומ30עז
 ^ " ו► ^

 זי*פדמ ?ס&ס)זע^ימב;ליגילז* '׳״ לפ*ע/גן4ר׳מ1* קע*ד*/ץ> *סידעפ" טוכפדלול;פכפד^ו לליפ דמפו^ו#?<פ;ישפצכי>יח.ץ>י*0)/ולפ♦^



 ןי׳י״זי)
 <גןיכ

 .ליז♦?*
 .יערמ

 '•״"^^|^ר(יי55,0"1י^ י*'■יי׳״י*־דסיסיסו ן*,,ן*,^> -קיפ•ל

 -לזדמ?מו/יח^ *ןוי*^ ^^־*מזיק^^ד^^ה^מיו 4^אזז^מז/5<מו ־״*
 י

 (זכידע קדו יהד^ע^ףק75ידוויזווןקכןןעעככו/יב1דכליטק1י
 ?^וט^ ן^דל ד!^י^י^ן?פ;^צג״^רד^^י^^^ דויד

 ן^^^י|1זי5^וי1מ5 •

 • ו ^
 'יטוליכס^ז/געמ ןטמעזןינ׳גזרי " זיחד זיח גיעיט וטילעמ)׳•!ייפיי ימ לנטמגלעיגב לחלעי לגילי/כלעלמזיל** ןמ־ן׳׳׳ לגיב וי קלל זישו ל9ךל ןו קלו



 * ז׳ג׳יימוי^נ־-גנ־** •0!בסיד^הלע י• רדןז^ד 0^>1׳ב0ת^נגע>נר^>^ מ"!•)□^לעגעעד ■■יפמ ידי י^״ןק^כן'31ככ

 5) *י

 ׳ד$$י

... . 0 
 גיצ

 *מ

 ש

 שמל?
(1 

 ^ 1ע^והי%>פ^!רןי %5יכ ' ׳ ׳■ןייוה אעיזיעיהיך*צרזוי7
 'ך0 ו^ר&ימוגי^יוי^כ^ס

 יו6>יי5
 ^0*/ס^פ5י% יןז^ן !1^^א/^זזדלןל ־קימע^סמ/זיידוט

 םי^^וג^דצעו^/^ד/כלן^^^ע/^ז^ןרר/^ך^ד^ןז^^ייו
 £ 'ז *$שויהעד^ש׳^ומ^ר^

 ןי45ו*י%נ?>י^מ ה^5?^^?ץד^'יז/^ן<א*דןל^ץ^יג@ זי&מע ןי&ע׳ז
 ע)^!ז^׳20^^^1ץ^^?ע ^^ור^/^הר^ברןיןד^מל1־

 א^}^^?^?^ף<<^ו^'#ק^יז'םו^^סייל^.
 1 * עימחילנמז^ ^י וףב^^^י^זי^ץמו^ו

 /עז*ג(}ו^ן*ן.די,דן{)עצי.*י^דצו1)ה*י?הי^^זצ4ן^יי1שיג^עקמגייעל)0י4<קעה1?פ^על^ע>ילי|יע)?יועיכי1ןיעד*ד־יביכי0י*י/ייעלן

 *י1ו

 םיזיעמ



 *מו*ך^וי " רי^לי ז^ו־^זי ץל!4*01ן*)וזי>געכי.ל 2הכיכ *ר^ולזי^י 4^דנגסי^ו $ ^ל*4ל לי*)

 !יהי !הי^עימנויי^

 >>וכ'*

 יימי^י .?:

 *>1ו)

 דד3#!י5

 ^ל^^^אלכממאגאחירתד&^אודשאמי ןיי

 * 'ןי-צ,ע^זייגכיץגייס'ז0^ל^ד'דענצו -^י.כ>׳5י£)ג י^נה טד ׳־ י.רבדי^הגיהי/גדץ ע*^גחיי^עד2^*הני*'יג*זמ9,,,י;יזי,*,י'־י־י

 1ז,' %

 >ז



 ¥* ץיזיויעסזעיגילע^טימ^ומ׳י׳יהימ יזזיו *־־■־*ייסז .דוייד- ׳• **ימ ולחוהו♦ י*> ©*8*$ו*דג*1י>**#יו♦
 5•י*'" \ •!** **ימלי :

 *וו

0: 

$$12\ 

7^ 

 ,!ידי]

 דיוגד

 :*י י%

 ס/1

 זעיל יעו*>> ־**ז,ץן׳ןדיץ ;^ןןע ;צ11ע ועיעו עד• ד״^כדיו ן^&חח ז4 דנ^יגיזי חעפ)*בהילפל ן>ג3!*ד 2׳ ?.מויית '׳ *מע *ל* '*ךי

 *י י*\ייי יע> ^ץ)^ץג £ ^זי *גץ1ןל \גיי¥ \היץ ליע לוע ייע ^יאץרי^יי



 1)יולמ')רמ0גייזעגי ייוייסוימי*• סיוג עזי יזי ■די-י* די-גיביסוג יףסצ * עגי ן4.ד זעגדק עללןי נע>לןי דיע זיוע ללע ^ ^

 ׳מ^^פיז^ד^לןוחחיכיתמו ^גח?לקז\חי י^ג^ימחנידמדגלמ ימער
 ע^ןן^
 ׳ץ /ו״׳וך/^,י ןי,!1׳ ׳^׳ודז וו^ 1ז ף ! וי1ד/ו1^׳^7וי' 14 וי׳^'/^זוז7^ ן4ן נ יץי ד^^עזץ״/^ןל^יאלך דועןז^^זןלכלצו^כ^יז

 ^♦יסיו
 ; ■ף • '-•%-: •!"ד•׳" ׳5 *ך-ך^ ;#♦ י וזח. ימיד! ן^_ 1־5־־־

 ד,וימש?׳ !י&ומשויףק 11 • /לי."-־- "־־!נ 1 9 11
 וי?*^ן ךיוגיי0#*כ סיא^סיה^ומ

 ¬די \ *0ע * - •י ־ד• 2*ן,0כ0ך*׳וי *ושי

 " *׳***ץ 1§ י\* ^ 1* 4 י*0 ו• ^ י י ׳\ י^י^ז ז ׳" ^, •^*0*^*0!ן /

 דגשנסי/^ _ *׳^ז.1על1^י ןל^ד^^ן?כעד^70
 ד?מ:ח2רמ/•^ /"י׳/עח 4מה|ויןנ9מן״ו^!ד^ול*^

 (י־ .ז2ג *

 גזו^קי&^ו^' ו םיאינמ £יןויש^ימ^ם^ן19ןץ
 מ : 4 <״ י ! ן

 מ-ז־־ז־ד־׳ -יי׳-ל"^ ׳ \ ־י~ ^יד־ \ ׳ ס"*-- /*ד"•. נ היו

 יאגזיואי

 הי<יי^כדי ו*י ר^ןלו^יוע^^ידןלץגנ יועך^/^ף?<ןזזן?ו^^ךצעג^^^ ן
 מול&ווחוי? ,(1 4

 -״•**״

 ווומוז)<יוו(י^!^םמ5
 4ענג1 1 ה^י^יןממשץצ;

 5,^יינימלנידןיסעזנ׳לל*)•דגיל עיבעןיה)*>ל !פ׳לגיגגשנינ׳יידיע ׳• דיזע1ד?ז דימ?לזיל לזסיח םזי יגישזלב^ישי
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 **ס—י—י—־זבחמדזי ןור>כשנ0^׳יי'דיגי3י[חיימדזי)סזי דח כ-ז*'^בז ׳^!זיי״ייזזב !ע!ע>נ'-7-י_5>גיס1 ב-^יכזיב

 " ג.י י״יייי

 ^צ^יןז^קזטמקצדןמעזמיד^יש ייצכ ימג^וצד^זלפקו _
 י׳ ן>

 עדמזעיד םמלמ^יז ימנ^^דעוומנ^ו ייוסצויומעם/יזי^ש
 ■יו1^>(4 >.1 >1. :^7^״ ^ *״. * _)♦^>׳ .י־״ ך. ^ 1/,_ ךז י .ך*7'*,.* ל"—'■ *ץ . * ״* - *5י * 00 4 4 * '* '״ \ 4' *״* *״441

 יד^ומ^זי&זי.. ,, _
 ;ג" י 'ןו^מי^^ 1!יג]

 י
 *״־־״׳״ וץ!1ני ה^גמ^חכז4ו ןןלגפנע יז*יגטנ*ו -ד-יכ^יקן ^ ^יפת ׳׳ אלד ףיץועי ד״עגמפשד אדד :צידטיאאיד •זדנמ״מ1ג אלד



 ,"■*׳י ^־יע ^,4רנלד^לע׳׳נ0^ןילןי {לץל5יפ מיז*פכ^זע;^עםז<יב>3 מב1ו^ל םיח^ללידר־ינע ז4ו טע^יוי



 שכ ןדעיוק ך****#שע י ׳• שע ס־־י ויעגיי *ן*טשייי ןשכגי יעט♦ ©**1לח ״יוימו*ו^י**ש*מ העש׳ייצזי׳ננטגף
 יאיכלע*הז •ל

 ״״״" :היהידב1*מ1 !י^דוע?0ויחו<?ל*שי/<יו1ינ

 1. (ל^ו!1@י,1^/|^?ח*?//91יןיי)ר^ן שטדממ^וימז&^זו ♦{<4;!!!%/!ע*י! ׳
 ון^^צ;יז$פו סלעגשךח 0ן% י^ג^ימ^יצקג ןזצתהכ^לן־

 ^ י זיו^/^זד ם%>תזגמ5^<מצי6ח/יד י דוסח זזצילע ןעד^ר7׳ ן^כוןל/1

 י**
11% 

 דמלמוערתשדהוד^למובטתמטח סלחחה סעז^ ד^חןדה^ל7 זיוץל <דןון%
 י ^5^/^זמי^יי1ממ מנ&^ל ש ^1^״׳ג>דמ^^/^ל ך^5

 י^זי8יידעויה*1 !ו^^מנ^ייז^ןשיצן!שי^יו^ןפט
 דירוזש^^^דר^גי^הןח^הםץ^כיד^שי^^א^ומוי ימ<<?יצ•׳ דמ7<?י

 0דימ3ו^נג)ז ז־יכו^^יד.^ ןגרק ןמ*לגען ר-־סגפי^ו £ םהילגו י׳"*־־־*׳" םידעשה 2־־יז־דו^לנען מ^י!־י^ל\ען ^חז*לודליד£ךי^?^ןי
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 •מעיעדציל^וש^ ^דפ7ןחגבאד1 ג^׳גצ אי^גגו .*סידנזפץ^סם^זעייןוו ^
 ^שי'יד/<ד^"ףי^צףב^ר זזיקדמו^י^?* ^י יי

 י"*
 םחיי^ד^ו/זמנקמהלצכ ^דקלו^^קלש^לן ^רחלץד^ד^זבילפמ '
 !©מזןן^עלימיןע^ז

 #8! $!{יזי8^'״
 ^.ו!^1מ^מ0^^*ל/^^ן^^^1ה?5^^^>.*^פד^ג*י.רד!ר*??!ז י

 תעד/^בש ■$*ה*6#
 4 *■44*4■*<9*114 4.4\**4 .(£110^1!1*-דדמ0^~י._ .1• ^ "^_ , י׳,~ ,״,_• .ד-

 ^ /^ל^תעגחימריע^חה "^חלסרן^ו־"^~כלחו "דוהיס^לכלע

 !עע/ילל ?^זור^? זמל ו^ס ׳• *©י&ילו^ש^ ^^^זז^זזית^

 ךמ האולכסגנ^פ זו"ו?ו ^צשת%ווןידמע^ני7 ^4זהממוי *סגד ■זו*ו^7^בימובגבמ׳
 יי* *סר*ז*יןע*וץ *כעגמלע^—׳בעכךלו £*ב*יטר)צץ4מ םה\> ׳* ח!^ עכהמנ*דיח^א *־״ל—יביסרגץ גננעד*יליאיבןד1ד*0יא
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 ׳>*ע ■י־־־יכיפיש)וכ׳^יג^ע ״-—׳■׳ סח *גיןי ספמחרדי :ידו*מ0יד**> ^רחב ־י—־ג*>סי
 י חפ ^*ופלי׳

 נו05
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 ימ

 ש״ל
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 " •י׳חדו/יןנרבג^#!^מל8^$8>^*״^,*״,וח7€4
 ח^לע ^ןו^מוצחזלךן׳^ל^גזווי׳ד (^רל^ טיתזמציחכז^וו^ע^)

 ,* _1?^?ש^7ו 0זולוויוזן!ד^? 0חצע> פילחחס^ייד^ וכילוי

 ן *^3$$!9ו^ין$ו
 > 4 ^ד״*ז3 ו*י ד8^יח5יגנל>?>וליצמ/^ן ׳ פ^ע-?7 05י *וי ח1^מבגנוקש!^ל *ןפל
 " £ י '^7^־קי¥י^י^/^

 י■ ,־ן^מי^וד^ אלד<־ץמתזמ5^ י^י רמחןעדצ^צ!

 ■וו
1 
 יי^
 יא
% 

 גנקד

 *זיתי

* 
 י%

 כד־ימ סטדג&פו חפ 4לעיל ךלעעחפ^*ץו^עי1^>כצח\^^וע^ח>יח^^ןפדחיחפ״ד •פ^לגצח *עחח ח^ד ה^׳ע



 ¥6 י ןעתכ^׳זי^^י5^^זינמ?ע/<5ל~ן־דגזד*^^ןז§ויןנון^7א^י5?י5ל/ח
 ^ 4י*זםייי^^^יךע^יי1^£%^וומ*?^\^^ם^מ^

 #.:' ד^ין|?1^*^ם^י'יחמ

 ו^/ז^ע^3^מ^9מ^זד^ מימ^י^ו!מ#
 ויזן$£* <\ן0.י1

 ^ךמןמםפ^,ו5^'המהל| ..
 י^ז^^^;ן^!1*ןמנ1מן .

 ־דוד $יע ריזה^ד יימץ יממ?£ןזין !ןימ קימ׳מ/^ו <^7ש צלמימ^ז ו
 *ן^^פ^ןו^ן^א^י^וחלןןזרפ^^^^^^ימ^ומ־'*^!^^ 'י *

1 

 ,ן * ־•ןמדיצי&׳י
 ןי זי'י ■** יג!׳>

 ;!^גניה?י יהי3עז^נ״ ן5י למזי ויפסוולהנולמהז * ה!3;ג>כ^על ועד*צמ ךוע1ג ך]3>1)םיגפעה יוי^לה>כ ל־־יטמיןכו י1 םיץןוח*דהו סיבידקגו
1 

 ג *ד >0יי
<':. 



 רנ<^
 א**"

1 

 ןמ־יי&י ז־** ןגמי \$#6 ץ♦ מז*צ יג3^י|(לס^ י^כ?כ^ל 0+פדיהיד*,ל -־ד־^כגצ^ו ע ן״לז*גי ♦נצ*>4נב}ח

 • 1* ״ ^ 1 ך "ש*׳ ־ו ז-1^;1;.*יץ^י^'1|

 •ךי^ ו#דןו5מ
 ילפב
 ןגילע

"_ .. 
 ףכ סי^דודןיל מן^י מ היהד׳-קצמיצ ז^גמ^
 ""־'־־י '־''״ ־'־ " ו^יי1א*!ייזימו^ימשמא^זיץ״יוסא

 י * .,׳ . ',-*־׳_ § __^ * .(/7״ ■1 ***

 1 רר1^ י^;/^/<ת1^גהי/ש^ר^יד^^צןז^ד18נ?ו1״

 4יסו

 " /ק י **-"•י 1 יי׳ ׳לי ?׳♦׳"/^י^ח*׳ 1 /;ץ//ז׳ ז^לןל(/ע^;מיוק״סוד^

 ^א5^ץה^1^ז^7^§ופ^71^^^(ץלא5י^1^צ
 %נשמפנהו^?י?'ו>ב^ד^כיה1^גמזיי^סדי^^דו^)
 ץדא'^^?*ש,ד<^עוי^?לו^

 ־055@ קהוהילנד״יץדמה^^
 אויזי

 ״׳ ׳^׳/ ׳^י" יי י^י׳ר*^ ץ 1^*^

 לעיוי^הצ 'ץ^^ן^מי^מ^ל^^דמי&ל
 1־־*־^־"־ ־׳־—\י|ןמ^ה^ו^דו*5ץ
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 יצ ^י*

 לגקר74? /,י.!י/״'י׳ /-״( יי״יי׳״׳׳׳מיץ '*״■•׳ יי "ח^ז-י׳יוייי■״״**׳׳ ץ&׳וף׳״״/ £

 ?וגיהיכ הידירי ץלע׳^׳^יל (^דו&מילעסוסחידנ ג

 .י ",.ימ*¥יי״ן׳ '־׳׳־/ י *אי ■־■•-,*־*-י• ^ ׳*"'־'׳"׳"'"י ״״*״׳*״■
 ׳׳זצידצןיורןיזי^יציי ^ ״3?

 עמ3 סיששמה
 ■ י#*יןייי-, , 4 ״.

 חורד 01^1^ *
 (ין#יצ עיק יז^יד^ זייכ^ 1?^ ,־5ילר?י ק ןמ זיי&׳יי סע זיו^י הן<ו^ םגתפ

 %!מיא!^^ .
 ^)]וחפ^ןושיויווו^צ^י^ח^/ייי^יזי^ת^^^סירו^זע י־"
 ו^י״קב^6( ^§>%י (^דס״זלצ וע^ו־-זאישי1וע?כש:יו ס^&ןי

 §מיש חווגמ^לפי מ&יס?* מ5 !ומ9# ־3* !יי*1^י ^01^■
 םיש5ח וז?ל\8> דש^^א^ה?^ויני'דבע5ת^ד5ימ5ו ןצידזד{<\5וו^1•.וז^ד 4

 ת6כד^ו^לי־ו/^י1^י ו^ד7^זז^^ ולניו ־גיו(^ו^ו י":
 ^׳והנמי^י^דה יוו׳). ׳•ן1ומו<ילז ןי^ידקימצצו !דוחפב

 י־סייז י^^י׳ד9^ו^^ם!מ^ק^הו״עכס&מפייוהוייו^ה^ "׳^
 '־׳-'■ ר1מ#זהס^סצי(י^^ד5י)ש.י48/!%י^י ״״

$ 

 1 ^ י '1 1י7יז 1/ י /ן^יןיןי^ *#*י י ן ^ ן 1 •• ץ*׳י־^*•

 םידעצש ץמפ י■ו6י^וי^ב?/ייצמ ס%מי ו<עד7<מ ןז^^ץי״!^ ן

 * ־2ל^ ^ךי׳וי^^ג^סמ^ םנץן<3ך^ ו^ה/^לו ־״-•

 '| ו^^עמץרוארצהעיילפצוןפש^ןנ^י1^ןצ1זזד^^יהו^
 ■יייעינמיויועמבו וזובדסעהלע ד וכעד שמשיו ךזילמזו ;<יו יציייבג׳• <ג־נ׳;*ר ושפחיו ושטלמ חז4^וייחז4זע)חלפ^י י־יגמיס! הסישבוו
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 י*10_־יין
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 ^ ״ םזו^מ סישעח *ייעיי^ ©ד"*^־־,־ייייייי^ 1י^י ׳• >ע>*מ>^2צ£ינ׳* ירי*"*,*־**•*י ייזזייחז*

 ~^ד.ומ#"
 דמ דןיולדי ז

. _-.■) 

 י**י?*ג זמבימאו ימ1ףתיןלתד*חמוןע _ .
 י יוהיזו ?ימ׳ ^שצהזןזהש^ןייד^ו עצמגר׳ד^^&^-י

 ^•צ^^^%(^י1י5נ1וו!וע^

 <<1רזממכן<צ(ד?ומצ ו?י ר&^ודיןד ןל^יל^ו^היה^דצגו יה!ז^ *^נר^

 יד " \1"'\7-~ -
 ן " "ע^7י/ור3ך^7^סשל׳^ל?ך^'':?ח;ד^דתויןמיקהמלךשאןודג
 י אמי^^ו^/#ז1מ^ו^^#^ומ'ויי^יי5יי*י

 ^שזרי ירשל ?$!וי% ■ יזולגדפ זיברדפעו ןיל^לד{;
 קיז

 ש׳3גי ^

 ו^ג^ןזזיתיליגיג^ יריע ?1ודי56ר י׳ל^צ־זיצ־ןדז# ד6^ג?<ל

 י!׳/*:י /:^.ןי:;י ל!׳ י ׳; ./י׳־ י 1 יי*'*׳^ י /■*׳׳ ו^ י/ זץ>״׳ע ותי/ייז*^ד*ידן׳ 1 ;ז^ו
 י^עידודידו)!* יע^^^^ץ^ןעסיר^הע״^^^ם&^ו^יןכידהןו

 !יהוףשת!י9 הדזויךלמוזקןידמון<ו.׳ \

 , ־3^י ם*^^^ד^ן^^כהיזוצ56^^ד%^(^^^> יזי5ן

 ־ י?

 1 ו /׳* ן

 י *ר וצמן ל>כ יוג״^יסגזו י־יג>0יסו^'׳ידזד) קד דח 3 הולכאו ׳" יי־־לפזיז־^ח)זדע^לגס קדקו חנ^כ {*לולעוצוצי יז0^ס)/0ע\פ3



 ו.כימייי^יי־מפי^־*מ'ש'^יהיי״עי9 " הי->זץ(י הייייי^^יכ^ידויגועזף^פ^ל׳)*ר־־כי9יפימוילז4גר^ו" ןפועז פגד1 סחבזיע4^
 717 .וימיי

 *יו ׳וי!!.

 מ%!ו^וי־8^0״/וילג,ו!ו* 0י^3?^/ו<ו^ל|{^מו(51ואו. *
 זמתכו^ד^העוי/ו^מז (*3*<ו :בצרמיצממעו׳יזיהזצכ^ר׳דיזד/ז#זת:ד ן^ *
 1ס^^דנ^^*יו6<<0^^1נ^ו^ג9^דו3^<נ!^68ו!8^^1>ן^!^[^^{1 *ד
 ^ו^פא׳יילרגי

 ׳^;^ןזן^מםו^^זו^^^^^^^בשיליטסגת !י;"
 *םץ]לצןידש/יי?^ *

 ו^ןן^סןצנזו^מנ^^ר&^^^מו״^ימ^טויל ג
 /<?מכח?מיוג^1 ^^ס^׳/^־מ^דיוי^ (^לב(<ב6ד *3גב1צוי *ד׳?<5ד^ד יזיומ/^

 סת

 *0* גפס&י

 ח !רע^ייייי י^ן ו>ו ןו/ע ן /*/*/!;ע ׳י*>'ן1^/4

 |ית^^חי/ש5ו1!^דמד<צוץיו!.
 ^ו^ו>#^מצןי^דצ}ו1הזיםד@1די?38ו1'ו

 4 ךליש10דעג>עג1 ;כב^ו4גי'פו •^ן5פד ־*־־סייישו ד 0־^ייז<פ ׳■ %פפ שענןגמגוזי4)ןיג* )גפפ'? 1י>גד -ד*דיי9ישוו#*י גג^*?1

% 
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 תק ^ ^ ס* , ^ $י*כדי 11%* >5—גמ־זי)עייכ שח 9 ספעיכח ׳• שח זידמב^עסזיחדפגדישזסי בי׳גוהי •רבד** מע/כה ־4-־ש>*ישז *יח יח^יייגוג *יחוד

 .•^חיב^ד
 ״־> ר^©'׳ד8^המר*£!ע

 .......-^ן^^יןיי^^^,__
 ;-ע־ךז^ליג^ל ^^*ל&גבז
 י '^^^■טי'־"^^יי'־1^י{^2י1^|ל5אא0־'' ׳

 ^יי3>י!יי.ה£מ
 ויטה^ןס5?ן^מל^מ^

 )?ח

 .פ**

 תיחי^ויי

 יי^ולגח פחלשעי י״חנ״טק4 •ליד ז<עג0 חיליכלל ליולחו ידחו** *1 יי**., -־-. יכ>ב^) ץדיידזזיי^
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 ׳>יע1ד^הו }*ימיה ועישפלהו •לחו ינ׳גיכיז<^^י שעד יקצ רעזיסידהעהלעןיועלצ ע־ י*מן** ןיוע** לן׳פד ^^•ס< יביי^יז ׳
 ׳ 1ר דויסל׳*
 %ישי ן^/יא?!!( חןח*ך^^^^*^^ידך^ף'1דפ6מ_)ה^נש׳זיזיוידוןל^ל^ז* £

 >1 :/<%ו^^שיפ^^%ב^גו44^פי/^%ע׳יו י#?*;
 ^וה^לידא^׳יוך5!מ^דו^הי"^כוז^1שאךבם^יו?^ל/י^3לזו.ן£
 !^ויזמצןן<מבש ך^5 הישמי *3ם^יוח^(ז/ק^ח^בזילז'י8^ל !ןמי

 ם״מז^מיו
 דריז^כ^סתו ו^פה/ולג&^^־׳המםויה ר^זוהפ^ימימךילייח^ד

1 1 

 ע<3±

 וי.ח>

 רפל

 ׳׳?זאד^טחלו ?זא2נז^יוצ^<ו (<תו2ם !י^ירו^כ *רצגקצ^ויד
 דעזרומז הוהי דנדימ^וה^ריי^מי^גןיצד !5יגן3ךזי5ןיו<והלר>
 ר^1ר%ד'^מוצ?כך^5 ^י5ו ה*דכ^>ך1*ד^וי זודה*ר׳(*י*דןלו־'ד5הוץלגמדע וידא
 !מ־וו^ליולתחוזולדי
 ^^י^5'^ר8י2^ךד^* ,רדל־רי ד*ןלפו '(ךוהי^ויב/<ןעל^צז/< י4לרז?ע

 םי/*בה ^זז,ד^י־ט^3^ן ם^^במזייהיבצעה ממ^הלי ילעזה/<

 ־ י?3עדה ,סרדמועץ1:ז5^״ו ה1^ י^׳ין^ייןית ןזאיוךלע
 י?י^ ןוז^זג^לצ&ות 4מי/^נ׳• ה !זה שןעז?יא ודוז^ ךעדרץ^י המ^רזיךאהדורג

 'רן^ושי!ז:ןידה7<מע^ י?י ר^גל זיאמזוז/^יועו ירמתז}יומגהיחרו/ ׳'

 *למי
 ^ ן

 ורי>נז1ףז%3י)ב^ו>גש3כופיזי>ילי^]נשעע)ע^שנולגי1עג^)י>יזיד/ניהוש,1יב־ןג1דנ)י1)גדב)י׳4זזיש^,-:יל>י0:ג*בי:י-מ''3כי ׳



 #3 עייחץ^צעשצזג׳ו^)" טש.לכרע^ זפכמד וענפד ודכגזד )עגגשי פכינח)י^ע> יצ)ז* <מ>פל ובועד מ*♦* לצזעד ^ל־־יפגפלמ של ?ד מגש*ן

 " 'ר ול לל&ייי

 >^1{1י״^זיזיי3יימ .ן./״ ^ו^/^פףיידח?לויי\קמס3 ח^יה!ל_

 הזי ממ£

>011♦ 
 יס יוי ^ ; ,, __ ♦׳_ן, . ^4^21124^״ י(~ן */ - * 114^4^

 .,ודמנמפו&ממקי^וזימרי > ■■•■!—ו/ ־*• ־-1 - -

 ?ימי^ע^י׳דצ וי^6^פו£י^?^^5נ^^3ץי^<יע*1ן^ת!כ<ודברייגג5/זצ
 ^^5ןח^גמו^:מ@^ם^^(:פ%^ל1<6>ר^/1ענ^י^%8!5

 ־־4דיצגר^ו^ ,לצ הייד^ דג העי׳&^ועד יי רפסה^מימ זידהי ^^*5
 ?ח

 רבהיר^מורעג^ל ד3(׳/י^<ן}וי1^ש ד3 !י^1ו ^לג^מ^זיסגרי/^^
 £ דיע0חד3 ז*לל!נח

 ךז־^צ זי^כ ןז^ליוחו :סעה ץג^9?ד0^הךוד5
 ו!ו5^ןוהפן^י,|מ!ו

 $$*#מ
 ־^ *4דוהי^וי ךז^יאי/^רעאצ ויזמיעמ םןך^ו*5*מ־י3>א^ויגד^והמנ

 ךומי5ר5{ו^םףןיה3!<>ר(יד^לגמ ר5^'יש6ד3ז^־מהל/9
 1 ^ע5י<? ז^וד&איץ׳ח^לו^ורדידמ^לג^הי^י־^ךורבבימל^או

 ך^/0^/^^3י(י1ו^ו^'ם?־^־־^׳־׳־.־׳״׳
 , ^ח08ן1% . _ _.. .,
 * אדמצעפ^ל^׳ןז* ןו^>מ1^ זי^ו־• ?ו^מיזזי םירעוה׳ימ^ז־ז 4^ייגכ רי׳גה ^ןזרג

 ״* '״'׳,'*־׳י— —<-י—׳~-

 ןח5]ייוי׳וין*ג%ןי0י^וןמן
 •| ^ו$י£ימ*66ן *

 גחז^ל[?1 דזי*ללניעזעצו^ לשל ןזיכה סמלפמ ךויץצ ןע>מפו עי>בןילן שחטו * ז&יזמ&י ז0י^נו/>ילןמן4עהצל ן)ילגכ>בועג0צ.ל>פין7ל)*ך>ן



 ןליעכח יילע דועע הש^נ>ךי>פינררצ^ייו גצימו ;*1*3** $9$ וזייפ%* ד^ח14#וודיי** ^ ־*יי£

 ״,. ," .־_ - ך<י^וז^י^^מוניר^וור8<ד \פ♦
 ^ ^*♦צי1<^/^ו^1מ*^לד^ר^)<^*#<ךו^#י6^1*דן^י6^ >

 ת9ו6^ל5 ייד^פי^זממתיליי
 >^ליידזהיגדאךד?להז4ל\1״ו!^^תפ^ל^ת׳ים^וןלדאיו?ו)<<דפסע^ו*>^ £

1 
 - מי^ו?^׳ ..._,-... ,,,...
 ייזז?מויקפ,יחי1י־ן^דמיץחוצ^^?כ^יוה^ע^אהר^ן^1יהממכ*זו* ^
 י>> ־.״׳׳'■׳'^ן^'^!יור^ד^^!ל\יי(^מ2'*י׳״■'1*׳1׳' ~

 נ׳ ־^ יח1
 ,מצר1<ר ?ינזפ^ל/ז '4דוהייה ד1> !דו?וו'חמ?ז־2? ךו^< ו^ןאעיהימי^ןזלכסח *ח

 ה&^ינ^מילק/^ויויחפ/^וייימיו
 ^!?.סקצימ י

 ?ן/ין?פ /״?] ,(//?0>^.יך^3/1[>7^ר^7חךזרגנזיל ן

 !1.י׳/וזמונ^ המ
 ןעמ&וי ♦1

 דיי $״*־

 ל י ;>

 ךראו%^א*^

 <*,'׳ר^הדמרי^מזהמ ךו רצכויצד אי&ג^פ^יו מ>יללמ^מ£%דףלז^ז ר^צ

*% 

 ־"^ %

 ":ןי?•!

 עגצזע
 ריי׳י־

 וה ת ;־*
 ^ לוו|ליןחי^ר)נן1ין ןלו ;*דב ךעעליהן>נבד ריבמ ז*י5י י.תח חעיי׳יפץי דכצל י׳^כ >צ י ול )גצן> ד ךל) ׳׳ *לל;ה יל>׳ ז!עצמ*> דיציגכ י-־ז־־עגצ^)י



 וי;-:

0 
0 
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 וו1
 ,מזו

 ימ!<ן

 י־ז

 ^^_8י״) ^י־זזע■ * ה־וש׳עו .יייבשבגגמצ^י9^ןלזזי'^ןןמי>כעה ^י^יזמ^־יו ״4יויי• ו^יקע־ן־יכמיס^

 .־71 ןיךע^ןךן/ע1 .. , ... ... ." ׳יי,

 ־ר^ ^רןר^^ה5זןקו8^7/זן ן^^ךי'ן3ח£4^םהי^^^ום5זעי־

 ,ק$
 םיןליו^

 ו%וז% דיבק^רו 4^גוורהמלי^דפ^ד^זזך^^

 מי^י-וך5^אן^>ו5^^וזין@^^ הי^י^דצוהימא זח^ל*ז^
 *לנ*ל

*, 



 !ר יר^י?*

1 
 ימ
 *מ

 -^׳ץי ^ןמ^זזצ5ם^!יזזוז1 ד^ל/ף^31יד3מ^הצ^^ייהמ
 ^(^ועה ה^וחי *(ל^^ר^^מ<ך^י י^לדוחיי^^דצ ־ר&ימיל ל^מידי

 ^ן :0לדע^ןזזרנ^^ייב1י ד*מ?לןמ?71<ק5כל זיעלפתידשמ/^י^דק ^(יעי^

 ?/ל5^31י
 $*)_ י יה^^^ס^יסלןןזידיילעמ י*ד©מי^^וזס/< 1
 §ל6 ה^רי |י£!נ)לם^ד*ן?/ו3 *י

 ר^^ו^#ר^א^^^^^^^5היעי^'יז>כ^י|ו^יל^ב((^ן*בי?*> £
 1יייי״י **״״ ״*״ **״־*"*^י"*• יייי״״^־^ז■^ןין^סידש^ר^1? ?"
 י^נ^^דמלרם%ר!י20הימריתידחמהמנחדכהימלש-סהי^די
 >3<ךי י*^3?^!'(^רז<עמו^^לן םיףןו&פוז^י^ג לנ§?א ד^ יח^גלי ד^<*ד. 1*

 *—*<־\*״י.י־ע>־ ט־יימזי ןמי זוין ^־־־\*> •4*141 ג ^״:1 • ־י״״־״־■'״• ןז״״״&י• "*•י־•'"•**
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 ויו1
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 מ

 כ'וי׳
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 חמ ^ י1וו)1מנ>*מ11 '״*ק ז••#?* ד>ע <ןי׳;כ) 'רזפ#*** מהילף^וי>ב דיעי דמסחלבו מיז0ז4ע ־*־•>***׳)לא׳ילג^י** * <ן0מ

 071^0 י0^ו ^ 9 ך09 י0 י / ׳• ״ ׳ וי ־י )- -־־ —

 ן -1 0דשה!5*ןליו:(<י3דביימ^הימ״ זיי&ויצ הי*וי *אחי8$

 י1 ־• י־די^יתז^יזידצע .די/זי יד/זא^צ
 ה^רי^בי/ויל (^ימא ןמ ויג9ז י<רימ<תי£?^ו^רי% יד?ז:םסר0י*מ !ה^כריסנע

 4 י '*מ$מא£

 $גגזוח ?ויא5ו *ומאו אה ?ומד היהיהד א!4^ ד !♦י*** **ו■!•!• ^?<•••

 אי|ו1אמי1ונפ??הו
 !■2 4*ג*וי1*^ ן דש*1_ !.>^ד.!.>>.^ןןן!^ן^ץ^ן^ן !

 ץג
 >מ

 *1 מי*ו

4; < 

 ו^רטמןו־^זגווו^מרינשיחשה
 -..£,^ •ף$^ן^לא%#ו8

 ♦איהימאי חיד^דדימהי דילויו

 )׳>/־
 !יי׳*•־ \-י־ י׳" :

 י׳^>
 (ל ""*"**י*"' *""יד^י״י*^ 1ב'^י י״־יי^יי יי־״י +4־1 .ליעע־^* ל *יי,*,, ,.— . לחן
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 ■י^יע ן;*׳ ♦וטע&יפמ* י-ינייי ז<מפ 1ע ג׳ילענ>?>>צי ן^ג־^צי יעוציב מ־נטשדי ^ ך5יז*נ> סי־יבה *~־י.גיעיס > £;

 ^שריעפלמהוהי־^א?^ ' ׳■תעממעאאיפ^גא/יחמןיאן^
 ינ^#ל%'כ%׳ ליימ אנ^ו די *רמ^ןנדצ׳׳תיזר^ממ^^•?7 י^״ימו
 5־י ,^״■־ ־ ״" ״־'*־ ־1־ --^,^״^2^,%,^ ן,^ יא^גילא \•

 ׳ < ^״1>׳-<-׳4!?״^;לע־זימע 5?ר/</ז/5 זיו^?ז^נ,ל?יל5צל: ""
 'וע*עםןי5דזא5רדח^מ זדל^וזוייר#* העד^ע^קי־זיד חנז>5יץ?ית4׳צד35 ו
 יפירחק זוירח^גלמחת^ו ^ירמ^^ד^ץע^־ךרידה ךדד* ךליזי^ז " יי*
 ^^^מ^^ז!^%1מ4להי1^?הי^י זןה^ו ןי?ט> * *
 ןד>^׳׳ !י^מוצסי^יןסו ״*% !

 יאומנ^ 1

 ■י>4 ־1'
 ^!,יאצימיל^מ "*זיז 1ק*לדא ן״7זי ו&לימג 1כ*ד*דז< י*יה1יע ימו גזיפדחו ץ׳יצן?4 •י *י*י*יז* <׳ ן״במגי דיצזי זיע ע מעע^



 ^ ^ .*־מ^יע, >**.,*> **י*" י׳־^ :גיייי ״*>***?׳״ !*>? : "" ""'^
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 1 ?^ן^יג5ן״^^ד׳^מ]^ף^^תר^נרסיצ1ם^

 *־ ^^ז\ו?יענ^ף!^ןי^^ו^^^^^
 $##׳>5)1*5* וי> םיןי<## 1ננ?וןל^1?*ן?ו^מס/< 1-9

 ןיל י?1^#?ו^/^מח<^^^ו^ל^
 5ז
 4• ^?זמהו^ח%יל ־.א^^יל/יהיחמת%ללו הי/^כח5%^>^ ה^5
 * מ#^םמ^י1ה^^^{^^ץ.־^קמ^^י1ם*^

 ו^^*^ן׳ןל*21^גל*^יעי£>מ?מנע ח^המו^י&צסזימיו-ת^כ׳ל חפ^מ לץד
 £ 1?ספמ ^ל^פו^מו^^^ן^קרעפג-י׳הו^נגתןצמזיחד׳ו הצמו דנע

 רז?מל ^*ליגלעכצ $1מ9*01 זעילכמח ד ףיל׳ג" ׳י דון־יג קנ>גיזע1> >כנהצ י״נ״יפ ץ<*דץע >יל זי ןי גי ול*ןמ טי׳יפ־י ידכל ידזעע ילגי סיכ^סידכדיל הל^
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 ן יוןוצד^לן^יזממידד טדהרי גכיוו^מ^טי^׳ד׳׳המי^כ וליע !ן^מגיע^פ
 11 ־?^ר דשצגרגוגוד צעמהו :הפז&מ חןח*לןלתו^צמזד<יד/< ל3על יינ?^הי7 זוארה^

 0^ר^יאא?5מו ־׳ ^ן@0 יולימה ין?!נ*?ו ומ^©לי^ םימיאה

 למ8ןא8י^י^י י 'י איזו5גואו<צדןי י%י'רגנז(<דןללו'ךי(י)/<

 ?1 ? ^י^^(י^^^^^^8'׳^^צן^ךימ*>*יויעיג?*וז^
 • 'י ץ ע י^©^%זר^*!^ל,ד^^{6^^ל^1נ^^^1י^ץ^יור
 ' ' 1 זייצ1^5 מפגו5יכע%מ^^ג^ו^ד^ןנלצכמ^י^
 5 * ^ן^]^ד^לג^ד^^!^^^בו10מחימג

 ן ןמ !םאשדי ל^י ימדה&על*^ יצ^וי^ זצדי^נד^יו י^עומגזןדו
 ." ה5ת.**מ8*<

 ך3יט^ר16ו^* ע^ו^וך^^^^^א^*^ן5^ן^׳!ךר1ק?/וא

 %מגשןג1^ל;ון%עו^?ום!!(ץז?@י*דז.

 (ער5פםיזיר*"^ ד8מ ןןמ?ומ8^זמאיי<^ (^ח^יז&^ו&דמצי(*
 1 ךץ< ׳ ?יירמ סע לירצדצ^^לו^יזלןירן^ ץ7ליד^יי> םירמי^מע ם^״כ תסמל
 ^ ץ©*1<־סי^
 .יזל״מ* *

 ^'"י^ג)ןן ולמל/י ןכ&כ עגלפ ןפגיי לימ גיהו ג׳&יויוג ך1לוע*ו מכ\דפדי יפ^קו *43 ח ןע.ח ׳" 5יה וי*חדפ ן*לת<לי''גיפ החידפ יפ^י
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 ח? //יי♦ י(׳ /-׳׳וי^ ;זי /^יחעו^י /ורווח*׳ /עע>ימ׳׳עשןח*
 יגמ ה^ייוזמגצו1^ לנ^ח^׳ו^?? זי^ממןןןן^צגילע^
 *ד# ייצנעוהי/ץרןיה&ש^ירע־זדו י/#ו1י1ממגו86<^ן09
 ,א^עימ ו^וזלמלהרקמ/^וזו • ^^^0ד5^_*ןי<לז
 ■־* * ־*■-*־״*■־-״*--——>>>^^ועכ/<^ןד5פ!^י/^^^ע*ל?</^5ד?זז

 ויי^^ן״״יי־׳׳?״:^ ׳(-^״
 <ר^ מד5)צע *יזע יחווצפכגדי ץי^אצצצ׳ליצל1

 ו^ןיט׳

 *^ןזיח^
 יכמ?דךד^5ו ׳• ^^גדף^ןדמ הישעגתיד&ג ו^דזיש׳ןימע זין*צ וןלמ

 העמכועזו^^ב^ו ע!^/וגי^3ה!רעיזמ^בז><דימו
 ^'רזהצ^^׳^ן^ד^ןכצלנ^^גמדז׳-׳^מזמ^יי^^ץיל/^&מפו
 ןמשיו ^רומ^גיהולמהו מתירהצו^אשצ די^רו /יעד?0 ע^וו^יר
 %0^0י^ח]!ציל ימציי^ק^שסוןלדןשימגמגוטח
 .מהא מ׳^די ,^פ5• ז©ו?©^לפי !יאלח^עז שוןית זין״^^^&י^הפ1^

 ־^^יו ׳.הרנפןומ^חיי ^%#©זבואז^ו מע^^5א5!בימד§^ רג?ש?<ל־
 ^^^דפ^ד1מאי־^7 ךדזשיז ס^וע^
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 " 'י זוה8 יימ דע^ג^ל^וי^?? י^הו^ק.?^ד הירלפ^^נו דרומ

 יל§/#ר!<{^^ו^|ואו<^גו^ומ
 ע180ל^*גן ה^ן5ויי^©/ין.1יילי^ $יד©ו^יז׳׳ ןו0^3 עי
 אאממ
 ו^ןווזי^ג^^ימ מ>יןמף *}ור5מו*אנו^ *§ומל2ד ץאמיאאז

 1 הומיחמ^זתיייי^וצ ■:■זמצשמו^^־^פי^מ/זל
 קליל^מע7נ>5ח ית^י ימ*כ0די3גה ז^עוד^>^יךק^>יגחר!5ד5ג
 ^*ו&^חא (^^י1ו1?מ1#ץי^^!ןפע!ו1^1פ{י^
 ןלזמעלמו מ?ל*ד^<?§^ע ^%י7>ודןל7/זי

 יק1^מ1ווע<אף^ו
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 •יןמי^1'^(^ז*יח^• ■״- ...
 ^רי^לח^ויי **׳/*ז׳ ז^ר0^ך^/יא^^.נ6ד<רללצ^^ הידש^

 /2י .י •!*וזיו

 ׳ע/יייסייי׳^/עם

 ייל5 הי/!ו^י1^ד^*ד?ו *יזל1ד7אל^ מ^5תל<־?י *^1? ׳זזריזדת^זע
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 ^*וי־ימע זכי^מ סיפד -זי־יכ>ייקו יפלג םי^נ^י *כגצךעדדצש1 זפ^פיצד0.**>ן^ ^

 (^^35^^׳׳ יה/ז^עמו^י^^ריעצדגמ^כו^מילצ^ידייציוהופ^ £
 '"",׳'"י מלפי1^81^!ל{5^^המוד^/< ;"

 _׳׳!ח*יפ$? !ויצי&ומזי^גיצ^ןי׳וה^־ןפ^י *
 ימ#'יו51#ע $ייו ?%(<^5כ(<^^ר!ו?^נז^ןלע 4 5
 ןזמ!^^ י/זימ^-יז ןי{דועיצט*זןל<״מ 0ז^/י#<לר דצצעקדעי׳ח ןיידצר&^ז

 ♦ ,דוהר>^0ג^פ(*צןי*ןע
 ינלמח

 ■^9י§הף^קצ6?#^^י^ *מ
 ש*י!י)שר^3 הו־יי י<נ^?גמזו^שיץ- זונגילמהייכדי^ילטומןן "
 #ח|@ידי3ו?יז1מחיף(זדג^:סי|ייו!וי י#*זלצ5 ש |ל שיצר רצע!
 ו&ימיש י^^ע^וזימרזי^וטפילעמפתמ ז5%!זרע
 דיידמר

 ןד^י6ע^הדי5 זוי^*^/</וי1?י^ו/<^י85זיזה1'■ 5י5§ הייהשמ? *
 ווומ <5לו^די%> !ומיל^פזמןי^ייכ1^ ד^לפו^#* 1%$־ 5 ״
 ?ירשע יןיו?שד£ריעמצוש5?י5ן\ו ידיחפרוץשסזןיוצז^ןגבוח^ י"

 ^רו^סה^ימ^נ־
 יקע^מעיל&ל

 ן%.ף^יו ב^ררןימ^סייו^ן
 %1^^ו!^ו1?לע^י,#י־נ,י־'מ־"■"־'"■ ־■''"*"" ׳״־״׳־״

 ו#ו#!ז
 ווי.ימף#ד* ו^ויוי(ל$ו ירחאפי11ןפלח ופדודאנחרו)$ו^£ו

 דו6 אא/י&ריוו ־־י־־־״י■ ״־

 ליל

 ו *יייי
 "—״'♦'דינבו >־י5ז־<יהו 1פ בו^ימדי^פגחהד ליי^פ>יצו^ו1^ידנגןלייכיא^צצימ^ד־־־־י^^מו ה\>*דיפימפ ׳•ד*גי#״ל?ל



 <1׳״׳.דייגכריד ^יגלגל יר>י*־1זעע י3יח *י8מ* ןצ יוייעד^דשי עפידעסד ד&ל יל>ן0י* *דכ—יצלפיזל)£>י*לע
 חס

 \י
 דיתי

 ת? השימהילסד^ *זוע ,ריקינז ינ >ע/יד •׳ ן!^ם1^/מ^ה?יצלוךכתד^|@
 £ ־• זיינזיומ ם^י *־שי י־^ס^מדעזייכ^^^5^א^מי^ו/<ו ש(יכד

 >!^ון^1י5מי

 ^ו״^ןיצי6י ידהע עש7ימש1<יה וץאילא^ה1^^/י?י^צוייע^1ופ
 ך ר5גף ז^ר&ם^ומ ם!י (^וטןיעון^רוז^נ^צנרן^ונ ונזימ&מנ

 ^1^תי^ידץי1׳<^^די|י)(<וי־י^
 "וג^5$ק1?לעזרי/ףמח^תאו ־>אזהמ5דץל?א ^*יערבי ־^

 רל/^ רוחהיי^דשד^ י״זזעי^מזיד׳■ ם״חפזב^^ר1?מ0י*ד^)ל1זז

 צר ?^רזו5ל%ה?זמא1ו
 *4עי&^יו
 ו^לו&מ ער ז^מי^^צומארן^ף^ש^^^

 י 4. יצישזומו ׳י0^סימ13ל0^כ1#ל^^
 יהאו •• ןימד&צו ןיילקיהנן^ י1ה^אדזצ(ל?ו^0נ1^^
 ^^ימךט^משחצגי!ייה^ו נ^ל^ר^זווה^ויעל *־ח^מ^׳לה י^ומי^

 <^ג^ז^0י%^ י ־י

 ד '-י' (־״ -.- •. ?התןיוי
1 
 ג״פ

<) 
 ,,*׳— '" *דיג׳ןלכד^ל^צ^יח דחי 4 ל־יהדיר ירוזינל ויייזידגי 1כיענדז*ו ידי לע גיינניד *ידרכגפיזמכיונגימ עידגל ינל דליי ןי^כגפ ל



 * וייחוילש* י״י**י"* ***•'*>יי**ו י^^^י^^ז־^ממדטמ •״11■
 ז־"'

4 

 /ן^זמ^וד ^זד^יזח^^^יל^ר^ו^חכפייג^^מז^מץאן
 ^^'א^רז^ויואיימזמתיז

 ן^<וו "ו^י^יעיי"^1^ן״ו^שע 9*%*?*' וווךי*ח1 מ
 ^^זהימ^ ה^ל^ימה זומש *^/מצ^ד|וח5ך^>^>מ ן

 יות י *ד7|זו דה^מ"?*ל/1^רו^ע׳ ׳־^מ!רפ^ק^£^יזזמ%י?ימ^ז .
 ו^זומ!^?י^ו*מ^רו^ו^^^^תו^<ו^11
 •ל^וימ^ד^זקז^ה-^מ ה>>כ^ םיד־זמנלה י ?י׳יז^־ן^&^יו ןיא^ודמ 61 ךז
 א3י^ו ן^רדמ5ג'1 ־׳בוצצ/יזעצגי^גמיאז^ז-פ^זכי ה^< ?יך^עפיסו^ טזחו :'
 יהי׳ך ?ימ7< יי©? *<?ר7ו חוע^טואז •ד@ד ^*דדמעד הימזל ?דיהן< יימע•

 ^,ר 'דמ^?^5ו|^(דג^ןרצ^/זד^ <?יבדמיו ףי^©ו^>וומ/< ל
 "גרגירהל^^שימה ן<דח ^נל{לד זוד^ממז^טיד י,דורע מזיג^קד'׳ סהמלל
 ;>ש^מ ^/6ס/^מצ דלחפדזזוהמתכ^?1^ 1^5ומ*זז
 ז^;^^^ז^^ע^מל1א5הזמר?ושועז5י1?וע/ו0יגומר5>יין,זי1 *״

 :רלחק דוחה/</מי^3> המה אינלמד^^־ד^ז^^ע^ ־י"
 ^^^|יפ^^ו1^ןו^>^0ין15טצרח?יו \1
 י**זמט8^ו*טן^(^מ#ז4מדמו^ £

 \ ג "י-־ ג|-־־

 "י י ג#זו ל^מ*ל *ריע:1 ן>פל.מו7יכע%וז<ש וחגסשד ד־־יגגפיןמ ד ישגללפ " דיגמ יי4יי ן<י^ 4*יעעימי ליידלעל די>*יי * ליןט
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1 ! 

 *מ

 י׳ייי^״ע 11 11י ?19 ?1 11

 ^^ג$רמ/^פמ5וי^גאאזין1^
 נ^^7<קמדה^^י^;יפ^ר^^^ל7ו^ן^ה^כדן^

 ^י7<וו^1^יפ1!דע5ד7<ו ?^זיע5^<ו?יצר1ע^ד£1
 ^י*3 י^^ח^^נ^?יפג חע5*^ד?עוזע ^ן<ו־?<£מ?גמ ז׳פ5 ר&ג '

 מ8ממ^ סי^י^^ד י *
 ענמיד^.:פ1ו%© ,י־׳

 י ■ .,..,־ • ץ< ״ההע5^?ר^ןרצ5מז^מ?ד^ל

 (יהיפגו ןוזוי׳3<ז־הידלכימ ידבע ^י3יי7ד ד^?ל5> קיזפ'?־
 לץ י^נמי ז4> ןנגל י ז4 ןניה^ג ונגזיי ן4 4יצ>צילן פ^>צ!>צ ׳• ז^כפ הה>כ1כ3^גפ£$*י!ןוויהמ הדעמ חוד ד־רג^צימ)עז>!ל ה היה?

Ezekiel 142-264
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 אכיפיפנ י ?2רר£>כי)2 *7חא£חענעיז4 *^נ>כיפו יין־*>פשמ*ן

 £ל^>ןי1ד'א^רציזו^לן׳ימ&^ליא/י&אל־ןוהיפג ^דח דיצןיל/<1|דקדצ5כ יימי\2פ י
 ד*״נ5ו *יילאפפו םד^ז^^מ!

 ו<השכ י^זקז^כ׳ד^^^דילנ^/^^י^^וה^ו^^אצימדה ריבע
 סןיעו 1על</חד3^חןן> ו8>ד^7 זי^ע^דמתורדמ םהי3כ5ו סאינסו ׳■ןיהיגרע5*מי6'

 !■^יהידמ^ומיוי^דנ^דזש׳/ף י ןוה^^ך^ימקוהיאיוחילז

 *— ׳■־ סדל **))^5יי*פ^1 ישישךמ *ריעצ ״יוש

 ןיר5ז^1י וע/^הץמזש^לזמ^ומומה ?^/!?^םהמאיא סידימזי (5<דמכ>ד*מ^ז
 ו#]%^׳א^ו^ו!(יח5?^?־־'־=״־;־־־׳1 ־*״■ *־־■׳י י
 צו^^ונזדןוויחהו/׳/^^^^כן^ש^/מזו^שי^^דדהיזז^תירצןיגנ
 זייתניבש יר^י.ף ן^וגוצרתמ>ף ד>ע^ןזהיורולתו3׳/§{^\ידכו־׳ק5׳בה ,ד1<.דמ9
 גי^^ו מ^^^עןל^וןמ?חדמג^־שן^/י״מנ^מ?יג8> •^^מזיימוס

 ג5^תזחה^עד^ד;ח^^1א?יגזיו/י1יח׳ו אייי^ ^{יל&וזיחפ ?,ל^לקל^ה
 ^גהירצרובמ^שמ^^י^מציעדשמדח^^^^ו^^בת^חד׳׳יעמ-
 . ״ * 4 י \. _ _ \ ^ * *



 ^כמיסוגמיי^י '•ייגגעידייזירשא^ןמעאןיכז׳מיו ^משידומעדב^י^עימ^יפשייגי^ג״י־י^מיונו >זי>9שדי>דזי

 !3ח מ ק^זימ^עז^׳ /(1*ח\
 /ךיד זידיזי7!?ו*רר£) 1מר1 •וי- !* ל251^וי^3זו1^ל י*ו^ןל!^3^ •יי ׳*״י
 #ןיר ^^י^תוןלדו '׳ ז^|אפ ^יש^לע י-וט^ ^!ופזו חירמה . ׳
 ^שיםוי׳פ>כ עיאלה>יח>זו/(4^מ^היוע^ ?5דמ?׳החד^ ןןמ5 -

;41 
 ^^%^%יחזלן3^ל#<,ד<ר?5וכ1כ ןוזוי^עיןיירמוזרתו ־• םהיחרי^ *

 •כ
 *ה!4

 ן -" ן 1

 פיגי!>'ו^^דצ״צע^ללגיח^^^ד דיפמי>בז •ד־־־־י-גיסימו פ<ל*6ו }ע^פ די ד-יפלי^י ׳*עלזקעפ ל>לגצפיל?ין



0 

§, 

 •ןי־חןדנת'"יע^מיי■ *מיי>ייז1*><1^• *^מ<|ןימ־ייידה

 ?י*
 ד/15

 !רצי#!

 ** ן סדן57בןד05ן , 7זחלעעחוהןיל^^ לד/%יטחמלמ

 ^בדן<ד^תן<ז־< ?ומה ירמתיכ ע/ז^^םחעופמןו1<ד ססיד^דס 5^׳ד*
 אייעו^וך^^וזצר^יי^^מ׳ןו^^ןי^נלןויעו

 1 $ מ^ימדק^^דגי^אימ^מפיגרי^זמדן^^מריידפלעל
 י ^<ן(^3*44*וי% <^9**#ו>ו *■ול%£**\ליולל1** *לי**ז*♦,יי*<# *ללמל?* יל*1ל"%לל

$ (1 

 !היבויחו ־ ׳ 1 ו־•־ •••?־־־ / ?־י־•־ ־י ־ ^ . ׳ ־׳ ' ־ ׳
 צ•* ^ . *

 ע^יזיל^ ־1ןמ ד6^לזץןח־לג •יקו ד ז^• אי ר^ק דיפי ^דש׳יעיטג דז<ש/)עזןע^י3 חרז^פיזרס׳ עצ לי.יע^יב ך>,מצ ד*יזע* מגריציגי חן*יל
 '־ זיידלע ןומד ילע םוקי •פ>מי י



 *4>)גיגכע1י* ***י י1י#יפצד׳- דיח^יועדיהג^ן מחזיישן<יממ,ו>)9

 מ!שי£יי
 ^>וד5ע>סו<1^^ןזז3ןז^1^ן^^^ר־^ק^5>^מ^
 ׳ד!?/< מי רק7<יד ;/<מזרצ!גדו ועיודל/^ל^זו^כ ףר^יוי/יי^מא

 ^5חד^יע^^/זפ^^י^זזי^^/ד^י^י^ו^רן< חן^9/<ו ׳.,יז4^*

 ^ו&מיי "
 ו^יוזוו

.1 1 
 ^ דלמע ן$־׳ת^7 י/^י^^דג^^זס^^^^ליזיא
 י־^ייו^כמץיימ^ םע/(אן^ד ז^ל*^ ׳ךהאץו^ל ץי^-

 '$י?מס£ר:מ9ג^י$ ׳^י^^ןי^צ^יל וזלשת^ש^
 ׳-^/*,ועמ^י ^!ו^^^םהיל^ו^^0ז?רמג^/ז^ל ךש^^זזעיל ^זפפן

 ־״׳ י

 ^זן1^תיצ>^צףן5^ןפןי>^ת^

 1^ י^^ענג יגוחו ודיג*חו דיפ^> ^ד-\>>*יפן



 ו#ן
!06 

 ״׳.7 ׳;'

 ופזיזיס^צ *רי-יב^יס);> 0לפעלן<

 _, < \ י

 סדיעעמירעל םיקנ׳ח ךעע.מ**גזי> ״?***±^זקו>*י1י*מ ם•׳

 ■>£$%י ,¥ח1ס!י71י^7?

 . ןןמ&^^/^ןי^ייםןזסיהיזץיר^^צ^־ר6מזתזי'ליצנן^ןלע
 2״״״ י^גמי חזוזמש/מ ייטו^נ

 ״״״״ '^דא׳לאי ךל^י^^ןיהצשמד-יגסעיזילק ידןו5פד^שז/<{דור יכ^לוננל
 ^ 0עפואמוןמ 1וק^ז1?מ)1ןי^/ו1*ווה^ככ^ ׳׳ היחנפשתיצד/ואמ

 " הז^יןי׳יל^מלג^ד *זץמד7ו^י\^ל3 ^רגל י3כג^לןד ,׳למגיימערלז^דם^^
 *. -המץןוי^ל^ו?ו^ד>ו יוחמהויי^ד^יץוייו׳״ייןריי^׳זיייז

 • ל8ף5מ׳/*׳ ץ ץןמזיחממן ׳ח ז7ףו0ר2ך ;מ3ח7 מי7 ^/וע;קע 1 ע/י7י־׳ע^חורו
 כימ1י > 5׳ן?£ד0
 *יז ״"1^ןיצתייזמ^^י/יתוימע5$^י!ז<מט9ססימ^מסמי^!צשפע

 ^יזשפ קיחשקנוי העפש ?מ/!/ויצ^ד^מ?ג?יפ1וי^/< ק?יעיצ^ד1צזדצ5 יזיז
 ףפמ הז^ד^ליל#זוזהד?י דוד 0שי)יע5ש!וץ(למי!וין

 !^£6ממיד^י^לי^ י?י אן8י הו<זנ0ס!%שזמאו?י*^ זיעגתמ

 יןיאדךי8<
 זד^כיךן^זמי ה^צד/דכ

 י^^^^ש^^^מ^(^ה^ןו^וימוןעעימ
 ]וי^זממ^ וי*5אמי ^^^הי^><מ1הצמ^^/^מ^ר^ו*ר?י??<

 ן מןהשע׳ל^דדשכ^ י^רנוילו^׳ הו^?ן וקלממ ?ל*דע3ייול5ו •^יפיזיש *־^עכ
 * ^ממרז ן^ר^^רעמ^מ^ממ״־^טס^מידהמ /^י $ימ%נ?

 ," ׳ ^ יהז^זפזןו^ילי ?!?ד^רקש דילעיזזויגיו'צ?מ ,ד!©? ב^ד־י ,ןלו ׳שק5/<.
 ׳ יע5^ןמ^1צעדו^ק^

 '^ייה^רזימו ץע^עגיגיבל ךיר׳ג ליגיגיקו ד בזע חלו ׳> 5יע לוע ןוו ןוובחיד ן4מ^ןי וב ג ד^מיליזי *יגיחו ־ייב •ד־סונדיו ל בזע?!.

 כפג5י

 וילילצ־

 יי6,





 ____ ._ ___",0#זמ*ש
. .. 

 ילקו^ םירוע״מ׳ידואוהמ? ז^0(<וו ר^^ג§ן$מו ׳׳ ,ריגילציח ?ימ1י ?ןעומתו הן<גב
 ן1ע¥0^^^^דק^הי^^'י^י*^ו ימ^מו^ו^!ממ ס^.
 '?ןזו6ח3^ע/^\י!־ה^ש^יש/י ?ץדו6^0ס^1 י !י*מ5?וי?^ י©

 }י ^ו$יו_ י!י?ה8ף^5תי^א/י!וזזנ1פ/^'8?וי*
 *י־?.

 גמל^יפ 0י]׳מו י יכדו ישע ילכלכו במכ יפצ^יע למג4ו זיועגצ ו^ף ןגנו פ0הצעוד*מלצו ויייץמויל ייד ן*£צמזצ ילגצח ן׳פח שלח לגד♦



 המל ינמפג*

 יזמ^צוהרומהבסימו??^
 'ןי^ין%יןן^ויצ']^
 ^וסימםן^ורקןויש^ימ/וש)
 ף^גןו^יןמ^4)ןו^

 ׳1גמ
 סיגישיה

 ןיזןי©0וא%
 !©יו^^רמ ן
 5ח?יא15?שלד1ו5 ן
 עי6*5$^מ5

 *מממ*׳;^*$8$ל?ו

 ,^גידמוזליו^ירוחהו׳זןןייוש
 515^רו^ן^ר/<^מיתון?(1
 •מןול5פוי^8״ו^ת)יפומיוץ

 וא^וסידא

 יט©שןפ??,ו י=1י5לה ^לייהזלמה םצ^יו5י5פ ר^>דג)?ןמ^?מ1י ,'ן

 4. ןיתדבע אד יכידגז׳ץקמבי^ז^י&יקצ^צ^יח^עד א%>מע^נ^י5ה^<^ז *׳

 יעי ישז*>9 'ינעש*5ג^ו?יזיה ן* זילע;)יטעשעעא •-גיסי ה דיוחזיעמו ׳־ זוירלל&עיפלץפגג חוילעויעעל ויחל לדזעעימלפיו ־■ד־רגע־סו ;נ חייל
 ׳• *$*>**>מו ס^שע ^>^שע\^> ^עציזי כ4*ס
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 חייייפי־ ׳־־זיימי*׳ "*י־יייי *יי9׳*"**^ ,-"י

 ("' ד^ז^^י^^זמי&^יכ^זוממערשדיזגצדיצע^ אמ<^מ<רל1> י?גד
 * ^8<ין\^ע^ ׳.ףיזיליעז^מ ^יהיינ> זי(וורד'וינ^!<אליזזייי/י,|דנע £, |^>ך9^אי!0^!8^^^^יז*׳״?״׳׳״:.^'־גי־־:1־י•־ ׳_

 ״׳' ^ ^י־וא״^י^מםי^^^

 '■ •י-_) -•ז

 ן^סא עי?^י ר*" יעמ ם% מ=3'ייזמ?ר}יז י^ל מא*מו ^ ה1ח^7וערן^

 1 1ל5יבעד5ומומי רגיצךימשילש גסיח^1י9תפ׳<ף>זו ךלע י*^כ סזחי/<.לז

 " ״״ ,״ ,^ ,״ ^._ ״, ,ה^מיו*
 (־ז^יה^זייי^י^ראמ^?

 ו ר@שיוגג!י$4וימ ?עי&ןממ :^׳?גר^^דריע^יי^מת^זי׳
 ג ן יך5ז1^?ניעל

 :אלעימ 'ד,יעהןזצלד3ז^^^^ימיא|*י^?יפ^יל^מ.'@וין
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 ^*־^וי;1ילצוע^5וי^^>^מ^פ^ןו^^ םןשי0^שצ*יזעו311^!
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 ׳לחיז .
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 םי|<ד>׳מ5נ^וןו/יו|יחל 'םץיע^ סועי סיק^ל א?ח ^וזז־דש?*;ןוזחה סיימא
 !5©זל/^ןייחר?*|!ן^מ קיןגמ**כ^7י^^ו^י^ן״ר^\יד^^*><א
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 ^^ןי^רש^ז^־וחכ ןןןדמ|> $׳• הוזיי %יו?"
 יד5עןי5ד>"לע ?ת^יד ןדעכןימ1וד ^וה%> עצ^לסןימדי^^ז^ש עצמי^קט
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 וץ11ן /ץ^/ן^^יויי !י1 /ן ו י4ו^י 0 י״יי* ׳/■״ 7*״י/! \*עייי'^1 י״י 1
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 !ן עעס^מזיממ, י■ םיה^חייר&אעמעתידוטלועשמיצזמקומז'
 יי ךי ^^^^*©^?ה^׳ו^נזיו

 ג*." *#לן^^יןו^ *7ימ ןמלמנדצמצעימ5!ףל?>גבי8>'
 לי ״״ ^^עח1חפמ?ה]1י4!מ י11^/^%^??1^מל^הד\וזץ:

 וימדלו ^דנמ?^י^י)עת^?ימן׳8 (<^המון^1!^?^ןמ/זפ
 ^ . י 1 . .״—׳ ^ 1\ * .י׳ ?׳ד״^ד־■. . -׳ 1 *־'4י -■־*׳׳ 1—

 יקצ^'

 \" ןזיב %$$$! יעןמ%> ימרחימ? דמא
 ן!צוי1 ]יי גיץיו^ו ןסיע^ילעמ ןו?!חי זייקפאו *<וכו<ד ?ש2

 " , ״,״,״ *י@^יז?זח3מ ןיזיועמתי הן׳יוימ ןי/זאז *זץפג ** םצ^חפ:

 יהועעיד דיזיח 4ד־-ני׳ייקן יקחו * ׳וד>ג ׳י ^־לכד ץ?ח^ויייי^ ך ד יגג)^יי?ח\ ^וינ^ עטיידי •ד־-רג>*יק) > ;ד*מ1ו



 ,טפנעייל יועדפ י*וי ךידצגי לפדג ונ^יז♦ ו3ןוע ■הגלטיזתסב ךעימיז4 סגמי־ה •^יצמישוצזיבעטב ל£ $7

 ן^ף6מ םד^׳^ו^ןזמץיד^א ו8ףי3א!י ימיט^ יד5ה ןכ^שע^ילזשע^ן 0^ל4? י
 ׳*׳ןיזי ןז^יבמרמיןזהיגוחמ^יזמלן^ ?ו^ועט^לפו^^־

 <9^^^^|ן^8>%ן*ןן*5^ןי?יו^1^^^ ך
 ז#טןו%1י קי^רו^לנ יצג ־>5גסי$י?י דמ^דכ;ז!^רמ5וזקה^ ז
 ^^!!דעמ ^ /1נ^ ז^צגר4ל ימיל י?וז<נ7<^ג^ל יו1ע^דר%ו>ו/^3\ו ה^5לי^ ^
 :ז^&^פי^מ^^ף^^ק^ינ^^ילפ^ג!^׳ ׳^5
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 {^נ%י/י^7 ר&אןצמ'ס5ינ?ו5יש!ו ס?^צעג%שמו 5יצ

 14 1 ״ ״ 4 .-׳ י^׳_ _'״41* . י -'״ ״־״* 4^ י4-י"' ■■ •

 ד^^ד^יל^ר^י^מו^^^פ^צי^לצ^מו^י^מ^סע^י ך
 $9 חצ,נסישיוצועלזו!5מו $^ץ§ו^ו אח״מ דז^רש׳גיק "
 זר־עיתיכמ ה1^פו< ^
 ־יל התועט^לפ !יי&ר זנ$פ ד7י5ל יטה^מיצ^וייגתיד וין׳וויג ^

 יר^גה^ל־״פכתו^!ת^ דיומ^^ליב^ל יוו8>י יזווצולו^יזהפ1? ן
 ה^^ן^^מאו^^י^י^ו/ייימיןעה^/^שמ^אכא

 ^1ממיץג^מת?•!'הזהי ןנ/?כ םןוע5ין ^נעךןלומויוור5הום%^ז
 ׳? ^•״יא ןשדחו'# ו* ןיי>*יןן*ו ^למ61לזת1#רינ^1ע/<יז
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 הניוימזיג יע111• בויזיו^עי ו" י-ניעב^^מ־י*ינו*מ**ו6י*י(**־*-־*־***,יי)*טי*י1 ? ויג>ן
 ׳י*הבח

 *שאמ!

 ■•״ יי^י יןכע ממהיגימש/<ויהולעזתרו5גמחמםד^ו^הה^גנ?ידייעטא
 ל יתאד בוזמ ?והיבו^^^ייו ־*^יהי י<פןיה ממפ ו*?ידה>וג^מדע.
 * ו^> 41)

 ימ&ו&ף זוגיילמי^דזע קו^סי $ו־^עי^צהי^שיתיכדע תעיגי
 ;דו^לי^זיוהייבךיחיי •0יה\ץ דמ*$ל?י^ד יוה* וע*ו סעיל

 ,זיפיצ!

 וי6

 ,%ינן

 %!יי

 ויהן:(<ה2סו^זיגימיעיש/<ז
 ז^ה125?%*י$מ *ןמומהיו יזייהי

 £ ^^^^!ו^?ר^זי!^ז^ר^ק^5מל^גו^ד'

 ץד$ון. 0כ%$!^%ימפן 0;נגמ<זו11וי)נ^)נו5נינ!5יח^)]ו3
 ' '״''י 1ק5סא םיה^י דמ* /5*םייןל זזונ5 ז^יייגג !#ו יי המפוע .ידימת

 ?ו^ןתשי ^רזיי׳דו^גצ^טא^לץ*^*

 לופמ לכ *כ
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 עילגיןלזפג;פייןל 6עזלץ^> ךישגונו ^ףימ ונימצ מ־געיפ עצל ^ממ>כ מ\עמעזז!נ1ע ימי1^1)י>1עצימ ינ> גפי^יקצפ £ *יץ*י יג^מ ייג>.ל<גין



 ?2כ ׳־ וז׳דזימי שז<!ימ ןברדיו ועמעי-לוויש וב ב 0ן?מע^ 'רעיעג*'ז־יגמיויו !ן ן^, /.ן (ויגד וימימ ^יי\>וי סמי •י-יגמיס!יימ ד סיייג.,,

 י ^
 !ימיל

 4עמ!ך*5 המה ^דדז*?י5מ!< מ0ן< הוהי ע1<י]ך !^זורב^וי^וידןיג־ד ו^ו .׳ ׳
 זמ?*8״ז^0ו5.ד5'םאםיןו^> דמ!<(עאםיי^!וס53^(זו<ינזו^ת ם#5נ וליג•*

 נ^ף*ז%3^י£5ללל ׳•קיושענ ןול?יןן״ןו!5ו$0 ומא
 ?ןא>?כ ו^־מזיל ^לג^די3^ ציח%ע׳ ד^>יעך 5סו5^לוכר^ם^רס'י
 ז^&ור^וןי זו^'1ןל5ערלפע5,^< יר^׳^ש^׳^י רמ^ןצדצ י*?8 -.ממה5ו 0^<
 ז$ין י• ז*.רש׳ג5ז זיי^מ< זממ ש^־י^^ח^ו^ו&ו /<}דש3 ?<>^וו ־
 הריהי וזיאלו םצ^0ין<*1י69המג5ו $51מ$ון9ןי?6^9 ה^יד/וונ

 מןח^מ^י?ןי^?י ןמו מצ5;^3יעו^י6י ^1ו^תשא^הילע
 ־י*לעגיי (^לע־^גע יגימי^ו^טמב1^ ^י*15לע^יז?זא1¥לו^

 9ינ?5יי *^ל^ימו מי?וי^ו!<וןזפ ט^-ומ^ן;יה% !חיהיאד

 גמז־ץ ו^מק^למוי ת^מ&מ י^ן!^וןנ'!ע^^דמא(ויזא
 ד^סץזו ־מי^?^י *זענ? י565?^'י *ל^י^ *זיח.
 £!0%#'א$*הצלו$מ ^ליא אכש^מ ^ר3ירנ!״!ויטט^!ור^א
 ה^?ל *והי^^מיתז^לא^^^ויו^של^יזפ^מי^י^ממ^ו
 ^לנ־זמיל ו^י&ס זיממ ןו&י סא אד׳ינעיל ,^עמלועא הפמ קסיה! י'מ'מ וילע
 וסמורה? י3!זיו^3 ן^וז(^^)מן^מו^^יןמ*1§ £
 1^^/(,!וויוזנש ןידחתי יי ה^לסל *
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 (חרךויינ יי י / /י^ו״י/ו* /יי' ו יוו״,^וייוי'1י*/וך/ו^7 ייןייי?*:ו ^״!1י/י.1^״.,

 1*ויי^?ןיצ^, ;אויכנ^זיע ר^כיהוד?!! !ייו^^יז
 ז^0ר? י^ו׳תיי^עמ?.^^)ומ^ וי^מ^^ר^^ע5>^.!1ץ^י ך^׳/לפ_

 ^?וי^שאהמ םליג?^ ,;^ץיסר&׳רי ילמ״קר6מ(׳פ המיה^־־
 {י?1כ ,/וול^רוגמי* ^דן^י־םה| ,?^45מ מ5יכםזיג?דיו(3ד^<ח
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 >/<^מימ״(לד?י^זיי (ללכמל־ידפי^מ%>ייקזזלציצוןר 5יילע7<)
 י^ףט1ע/5ד םי^0ךנ׳־ח*ד^־1י *הדה ש%>£׳0 מציוה^ס^ז עי ר&א
 ו^ףןמת מ*סןמ 'ו^^עשממ^מיקרכו ימ?8*י5ן$ן ח

 )?ימ" ץחליו ןעעמפ י&לןד ;ישמ8׳מדהמ^יג?ו5ןז8^יןעי#

 די%> ?יצי(וי1 א3צ8< יחמ ןיילמל זזצי{רכ $$^מ8ופןן^ט ?6תי ן
 ,תחדקבו \

 ליגט י1(ליפעזןזהיניב^ ןו^יצהיו ףןע/<.דפ^)ו/ייןנע1

 ,ז^ל^ ה^ידז 'י י;
 ז^ו'^^ר;פעצמץזלתעיליו^נ^'מדצ?מ>ו§^פיגיג>ע51ע*כ

 מ|ור^דן15^ו^^ו^ו !#$$$ ן
 ד^ב^ד^^פייפ^^ם^מםןע^^ע^ןיןר^מ^פממט^ל^ז

 1ז/\ו'ןי$?יזו^ם*^1#ך!מ*}ויו&ידיד^#•,די&גיד* (״*
 ט׳ו דיימ^תעיוורתמ1 *זי^1ל ד^מלגי ^^?פימויז

 ןוןוי§מ סדילע עזמות^זנ/וומגד?^^ די1ג3מ ידןי/ו! *,
 וווי%ת5>טיו ?׳דממתפן^^ך^מל^זד^&גטיהכו .£
 |י1 *^גרו^פהפמו 3ה?ןנ ךזן^\ *לפ י^ןלתז• ד׳ח־דצ {^לר "ג"
 !יד י£85זנ1 יצ^יומ ד¥זז58!ת ע&^בי&נץיםןינמוו ד5ז י^ *
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 ס—*'-'<׳ גיי_ו *>רזר' ,תן>הי י<דץ11ע)טיוויצליו 0י*ני בד^כימ ^וחיניוו דפחי ויללצו טיכ עוייב*נ עיז<נןי לירסו ז^יי ע׳> ן*<0
 ש־ .,
 £ ךי^־ייי'ממגר^ו א*ד8%)^לע(וןג6מז* ם^5רח5^^%!1<1^ךו^א{י'^?

 $ דג*ף£ו (^יגתקצ5יז?^למךז^<ו ^(,נדמ מיגמ;יניד]וו^ע'רן5
 ד וזמיזיידל^מ^מ^הןממח!^ו,ר5מדדמ{?הד^ן*ך1ולי^ןו?ייד^מידדעמכ^ו
 4 ־$$<$$7 ךעמ ןע!יי דמ> דגו יוי$י <\יהאףינמ י?י(^> יועחזךפ יתמח
 " יין5ט^?^?> *<??ו זלון^^^^י^מר^ץ^נ ^>י

 ,נ"• מ]י^ל5
 ו !. די6%>?ח^>ונה ••ך^ימ>^3?*גןתגמ ו*ע ךילת^^זסי^ןגי
 1י"׳ ־^•(^ד^^/<מ^י^ב־1עכד?ה^?לידלנ^ר^'דרד)5'דגמ#יאי• ה^ה^דמח^
 <4 (^$ג3ו (;^^ו^אןוזווןי^ו תינניהז^^^ומ*

 ^,י^מו^לי(^
 ^ממ)י^ע/^זוו׳ןןוחממ^
 זמזדגה *ל^יו ח?5ו_'׳ ?להתע ע?ב ך^ל?ר ןי1לו הדא י/<*רומ^ע*צ סזי׳רב^ ןלצלל7<ך
 גיצי^זיח ךיפמ ^גטהזו !35^1<!^ז^כו^^^^ד*ה סמוכצזמדז )׳ורגכע
 ^מען%ת*ד^^^א^^זיר©^/</6־וך5ר(ד^ו־■ ?יה?נ5ז6^ 4עמ^ב
 ^>!ו5^/^!^^נוםו^ ךפי6רמ^ך^מ'^1ףש1ו?1ז
 הא^ר^צו^׳׳^מד^בןזמ טי^־יו טמו^^׳יתי^ןה^רשע^

 ? דנבזז-רנגנ <%ן%^/יתף8!ת הרה ךיהןותךצע ?ות}י^יכו}פי%
 י-"" י^ע יי^יונ^י ^די ^!לדי־^ וד1חי^%מ^> פ/^יח ••ך*חארי/<

 (<יה ^/י^םו^ש^־^מס^םד^^יד&^^םףי׳׳ך^זצצון^/זי!^
 * ^^?^!!^^]??^ה^הךג^את^/ימנ^ינישצז
 ןי^ק
 תזריפ&ו $ל ה^אפו^מ^ו^ז^ק^דלי^עד&בוח
 ריהביו פ^י תצעית ^יצמ^זיג^^נלץמצי^/^^ךי^דו^יכהמ ויז

 דעי^ ׳* >פגחבז^ דמנ*.גיכ.מ?פז1צ גצד^ >פ נג0יוע-נ*)ךדיזעפוע)דדצ>3יזף ;גג׳מפי^ל



 ׳• ןוזיגי י״י *,5,,'1י ,־^ ^ יייע םי^י יי**?*׳ ■־4־,־"*•ומ ^ןיז^*^י>* {ארמ>בעי*.חז* ןהל לגלו 7-׳^ע ^י^ייב.ע;>ה !

 ?וא^י יזי^ג^ו יי(ו^ף^

 ^!י^וי- *

 כסצ
 *ץועמל

 טיעל

 ';יוויל יןישמ ךיוויו&ו>
 ^ש3ח%ה ךגגה/ו^ע יצו1יתי ׳•זיוהי 4מ*פ ם^^כ^^יפעעך?^ ^ימזדח/^ ן""

 '^עו ל^די£$ר%!$5פ " ׳יי?י ^ןולמל£^^5!ע#י ׳•","׳■"י
 םיזי^י ד8א^לי^י)ו^ד^ו^^^/ו^ןמ^5(מ ?
 ע!< י^*י5?ןיםיה}ר#55מי?3ל־ימימ^תי^^1י^ר^^ך*!ציס^ן^

 ד^$ר$*וז^־ י *- י ~* ■ ~
 ^30עומל>ל.^{.ו;"*׳ "•ץ, 1׳/״״1/מ1א־¥־״'״ ו׳ס^רימיק ר,״
 5י^יק^^י^י \
 ^י|ציי6מי ךי$^ן$3ןהז ךמחדואזזי׳ קכדתוך]ודלמ^
 ׳־ ך^יחןיג!םחש ^ב^־ןיגייחמ" ןמ׳גיבךצוע םת וי^/דזילזע) '3״חב ןוד>נשז *יזיתלועיו>*י1ע ־זיכ>כישןמ1הה ךמיזיובזו



 .ו&פץז^מע )פ־>עיפטו?^פ פלועינ׳יי*? ןיינע עפיעטועל^ט רי*1ו*י.חטנ6> עיזינ׳יכגו *4דגיגיזיו הייבוע
 ומ

 ^)רירו^תיתדצע זיעמ/^ל ןר^דימיל&מו ךטמ ךטט
 ג׳י&חי ^4<םיה?יו׳׳ הגהי ימ^יתע^)^יןדיד^ימןמ5י/דמ*ה!רו^

 'ד^נ&דה^מפפט ?לחקפ^יע ,^יה? ז^תשצונדפץח^ג^על ־׳ דיי ^ ירן<
 דונ>ך^יור*14?ו ןיןוהצ^ון״לצד^׳לייצ׳׳ הוהייב׳ד^םוןס^י^ רנ^^ףל
 .ר^^עד^יוילץ׳ועעזי דצךמנ^^מי־קפד**1^^

 ם*זי\> ד^ןנ^^זיסו^י^^ו^ורמ^עמא%ה§מ*מ1ל

 ר^/^ץל^^ה^5ד_ף^ל וי^וןלמי ו2^י?ו*י.־■ ^מ׳ד ן<ן*ו??ד/1אר5ןמ
 #נ#געמ ו^^ד^ה^זעמזוי^שגיש ש^ל^המשסילפר

 י^^ו(יעדמנעהגוי׳ומש!^(^ םינרסמו? חןעד ?ישגגזו5ווף_

 מ$? יזיזיוודוי ו^חתויש^^ו^^^ז^^מ^^וק^^ענרזר^הןמ^
 א!^ג^ל א^ןזגצךיג^ מי*ז^ל זמןיזח&עו .יתזד?<פ ח^ת1םיי^6^תן_
 ׳יק5!ע (^זןיקעש י־לעז ^^7הו מ?י*דיז>וזו־זח יהושר&ו ,ר^יזייוויוצ^
 זזי$^ הנפפ^או/^והנהוהימרן 0$נ?^^^{ו$*ו$! ימי1

 *־4׳"** "^!׳^. •< '־'—י&ן־'־■' ^■•1־* ״4*"■־

 ן^תץיחד8מ93י*0£
 ]^י^ו1% יי , ףיןי^לי1הימץוט?עמ

 דיחמ5(׳ ימרמ5:© שציו זכהזח*.ז2ד3ת(^ קג^ני הי^ו^י^יטח זדמת זמה*.

 ■ סיגנלסמכ^ע ומז^כזי״מי^לג ג*דח *־ל—סג׳ניזיו ג0ץ :ן ןדןי ׳♦ ךתוכ^>כ ךעד* ^*חיי גציץ 0\ועג׳רידצ *דדגגעהו^ג*;* :מי>צץד*1



 ־׳"' ך־י־י* ריז־י״י׳ *י״ל3* •*־יגמ׳*׳)'4ו יי׳ייצ* *־ ויהי .עו^ע׳־׳כץיכ •***, *י>*יס> *ץ*י*"

 זיח?ען יפרסלל ^<4^ 0^
 ^ הנהו ;/ס&דושמד^לןמ" י י

 מהו ־׳^5^ ה^י?מז/מדע^ועזצי ו^י^בירקה (רוד )יצתמל3 ח^־/יזי 1 1
 ׳^!י?5ממי^ו!6יןנ^)<צז^יי■׳
 ^י^,ויד^^>^׳ד]^^!ו^מי}ויו
 *5יו (^י^של^זדי׳^ב״קמ *ו^טח ד%כמ 3
 אי דמי* י&יא^ב^ם^ *■׳
 זידגזד מ1ןתיךיצז)<ז אי83>י#ויו ז$ל)מוי יגוז ^¥ל^ו/$למ#ו8
 י״ממימ ^^/^!ן/ידפ^רמזי^כהע^מ'

 יז^]<1^^'זמצדי^י.^^דבו5ה!ןו^

 מטמיה

 \1 '*י י * *ן/ *ך ׳•* ע-י^ו ןי)יי ✓מ עממחגר^כ

 , !יזיו־ם^ל !ד^נש^דהו&לע ד&צו ,-ועלמי^הו^ע^ל/^לכו דר!^6נ ?טהו/וירב *
 ־ ׳סז^^ד^ע^ו&וזע^וייוי־יט^

 ימו

 0 יי—׳י צימגיגלע ל^5יחוע לכלו * גחלכ נחו>ימ וזילילנינלי לי־^ירדל ׳*



 >*,*■, **■*> דחו יידישכ ^ *זיז *|ל*>2>\)*׳1יא ומ׳ייא .רפ*י־חוי׳ינ ־*■ייף*׳! !**.

 ׳> ^גןיזז^זיג>דה1^יגי'וגדהי*י^ סורמ?<ז ׳י^גמ^ר^4^מ ט^>מא
 ז

 ויח

 ._1־זיוי#@וזו^ן^^(#5ל,1^וי!^םף1^,^?3^6
 1, 1 ^ימדח^^יויי^ס^מתו^דו ןאט^ד* *^5מי|%^ג4*©יחא5יג

 ן תןויקד •* " ^ ׳ ^^,ןל^י^ניייייימ(^?^
 , יר? ^ןףננ^שכו שךי0וג?ןס^ר8?׳י םורונרזשילגגמי םי יי״־י יי&ימצ
 'י ",*ד^ ד^׳^^ו^ו^^כף^פר^ד^ויחןךשונ^ו,*ד?^וז^?7ה^ןרז־

 יעןמ^ףי^^י^י^די^ן^ש&מהמל״^^יו
 " *־ ונו^פ היוועה יגז^וצידיו.'(ירשי וריחי^למ^יטצ וזעתונ^לצ^יי^׳לצ

 ־ ־ מממו^^צדז^?^,ימו<^ ינלכלכ ןזעייו • י(וי1מגו;יתרגד-

 י?(11
 הנועא '*
 !ומשייו \

 .;ן 1 1(ז!^ו^^י^^דוח^ליו1
 \, יי ^?^ן^/י&^^ךס^זו־ןמעו דמזד^^וי^י^^ךיייי^׳^מד/יח^הןה

 ^ד^ו8ימ8ה*,5ימ^ז%!ו(י^81נ^^^^מ^ז8|5^15*מו
 *השנפ1י^תי^^מ^5ן^ו^ל^יזצ?ימ^0#

 •יי־^ ^*•■־

 אי^ו מידץ^׳פו^ייחמי/זזהיטחיד!מו
 וצת זכושןיד ^יד דיבעיו י^יפז *הי ילמרציגוי הןליגח מ?שמ

 אי־בורחרט ??(1ד??? יודזני1?ו ^יועו^לחידפ ן^ל /ייחרזמ־יעימי

 גפימ

 \נן ן ׳*־״/ —׳״ ׳״*

 • יחיד עיענו ועדיו דגכעיח ועדיו יקו ד עי״שעו עידוגד ו^י יגח יי נ0ן? דעצ עישציח ןצה^כז^ו ףצנ3ל יז־־יגעיקו דחו עפכ ;1 ז^י



 ^יזי׳טמייגיעי ־זיכיפיטו י־מ>?זי י• ז־ירכט ^בןל^מ*ו4ר ז־יי>בופ ודמכ^ייכזיד ^9יזי׳׳^לג*ז< טי־יליל\מםג׳ט ^בוי טלפי

 עח׳זי׳ /ועד יע׳ י י;י י: !ע י !ועי׳;יי^ע י י*^: * י7*לי< י;ייע״*'/״*־!׳ ׳ע; יל ייל 1* *

 הי^? ר^ו^^/זאטחלכ^ ?<ד״ו ןצ־רילוזוייכהז י• דדי זייצ הי׳לוטק^לא 1

 *׳ י

 !צ 4>^ טי יי^ •ע ן4^ יי*ו4כ :*יסו ?נייפויגיומ'• .מוגנ טע ףיטי ^*1יל)(דןילי מיבימ ^יצךעכב £• ©!עגוץכו זייהה ט־כ1בז>ו גייבי- *



 11§ ^ *ד—דכגסיט) **"ח'ייזגומעב^דויצ^*י<־ יגייסו* ץיץ יג״זןיזמ^-גי־יטו >ך^:

 ו^ניי !/.!י י׳יי:13^*ב^ב^ד/^פ^פןל/5ץ?ח^ מ^ן3ר^
 ׳יפ%דהיזחוו^מ^דנ^סיה1(? ד^ <*£יו^>מ^ו*5זעוו*ע^
 ן^@יע6\ולע?נוה'^ו'ל^ ה^חןקמ^*5יש5ו

 ך ו^קךגי^ד?יחויישמעועווו
 !1 <8£>?ו^1ן01^^
 >1 , רןישף היומשלןלפיוי^ יצעיו חיתוצזלכ םייןלמי(ו דיבעי זיעישיל^יל
 ייז למשי^^ועמ^ע^ךרד^^^ימ^תוזניןזןיצבןור ,!ייבוחבו

 * ?^חי*4ר מ0רל/^להןצערי ^לץפר5י.
^1^0 £ 
 * -רע^יזליזעצ 0מ^י?מלמ השמ?ו זג^ג־מ ^י־דנז^מע^ ־^!נד1^ל ?ויפיליל

 יוליחיקי ה@£•**
 ^ת^ו^שמן^י^וי^ר^עשינ׳ו^ ׳-תוליללעד

 ■ 1 ול6ונוש*1 ןיד דיבעיו ולעי דייכוווןג ו^ישיבזןוי1ר3ו^יחי ושממי מןו
 י ד !י^זימ ^ו^י^יו^ו^^^וו^ה^^נם^זיישימזז״/יזןי
 ל 1^%^מ^ר??{?י.ץחווש^ *י5ל
^ ". 

 ^עגסד דיב׳• יילז^כימ^כיזיו סיידהלזיפהד >9ךי גסיש ׳• ^יפןב^ילוהו ןט^בגחמביפמלו ך^נכיחזיליזיויי־ןב טלמיו ב^עליששךצ
 1׳
! 



 ^מ*ייומ*+י״״*י * **דמעו *״1** *ב *ףו*\ץ* הגרבעיז4ץיב״יז4 יי9*30י4.*כ**,. שחוגומןידנז

 ר>כ ז
 גדחגל

 ?למה
4 

 ןגעיי
 יעה

 /ויכןלל7ן"׳ ׳עמ*י7 ׳י*י״ע יחרמיח ?׳ר ח2וטתחרון< זינל ןעלעט £ל יחש^ויצ

 #^י#מ^מ?ו^^י ^^ן#י{#אדזוי)^ו^
___ 

 י^מ
 %י?ם9%׳מוכ^{9ו\^ף^^>ו<9962^^

 י^י־^מ "יוו^דח ^י]^^<?0ג?^ד!^5*ג3עו^?
 'לו^ומממ?!^^^צ^ן6*ו?^ןז^ון^י%ו8;:

 ינזז$ל וגזח 6יה^ ר&ממממייג^ ווחו*כ5ו*>ער $ יר£׳׳ והוגישהו
 ומך^ו ־ך". יג

 הח1
 ;חחפ;*

 *יוכ?
 1^י-ען^ץ5^ם^5יהן^^ם^פ^מו^ו^9^ן. * 4

 ד5יק-נ

 י גישיהיחי ז4 בושבו 4יה בזיוד■מ4?ע שיהו רוק הרהג ־■ד־יגיגיקו ז דידוי ׳• עשרויו ד־ינויו וכ^ד ןמהשזיבו ךרדעיהבך')׳)םבגיוישזו



 י)

1 

 " די ו־יועמ\ץכבוע^עי־!מ\י6י>י םת ־^ג״ישו ש4ב^י ־ו 4יע>י * םדת ןפ תג תזע ייצפתלביןיד ־•*־י.**.*,, *1* **

 ^יש״רוט%
 ע1!^ו^ימ1עד^א^תתאזאת1גג^^דת(ושגפ'׳ס5רםממ

 [ $׳מטמ ו^מוי# ץארהן^ןע^ליחשתיה ?לטמ זמושו ריפש !ו&מן&ז
 * 4 רי?ח ־זי^לד 5?דצ1א^י<ס^1ם^ך51? ?״*1לע זז^זק ה^1ם^וקגנדכ5ו^מ<

 108% זויפק^בסיתרו ו^מ ^צעשץייובגי ק#מ ץפי$יקו$ש מ
 4, 0*^!החתו !^לוההץ.ד^>ו]5חפו£?ו^11־ יחרירצנ ^סצהי?\ו5ו3ם5 חנ0נד(<ו
 ־*״% ^ףו^מי^מח^׳ו(^ 1^^.^וי^י|?^ה1וה91^1יי

 ,•מנז^נו־יש (<א^מ ןיפיןד>/ז1 הפק>1 יכו^למ׳רילת מ^דןע< ה@מ>
 מ5^^שי(5מתלל^> ת?מח ^*ץ*^־$ףש5!זלןתוש ?£?1

 ;, זקהטמדצהדד^מ ^לצ(< וייר^ילצהטמפ ת^יו:׳ת>צר־זרו ^ייזגזב^זצ

 ו^תא^^?ידגיגדץפ^פןיפי^^זכ4שזיצייהן<דו\>מ? ^ג*ד?־
 כנ ןזעיצ1עה1יג1?>יהד .

 ייפ&ן >ח5(^יעצשא/י@5זיו.יו'
 תרטפדי
 םישדק ג 1;

 חג איבגדמא

% 

-$! 
 *ו
5^1 

 1,"י.,

 מח\

 / ד
 \^ש7<ם)^ם*י^8ר#ימ{11< ^^מ/^'ע5מנ^ם^ץי*^ןמיכןו^

 > 1? ןפ^ממ^פ^טופ^^^ט^מיסיוו^ר^ייפ^צ^מ

 ןממה 'יל^יך ו>מ^^דעצגידח3יגישהו^^י^ר^!^י^'ל^ר^י־

 .\ ייר^^פתימ״^ו^צמ^*^י5 ןותןי*ממל אעדר׳ל
 ♦$♦01 ג סיד ץ ח חיייו ׳* ל*י>פדי ^יפ לילפחגי סיזעכח ו^פ •י ~רגמיו?ל פח 2 ייע^זינל ט *י/ל'ג

 ידש

11 

 א



 4דגי*׳׳ *)(יפפד'*דןי<^י9 מיצ*מיי**יחי *׳ח^רןיזע)די׳ייז*.^ ס<פד לי-גתסיזיןגו־ד-יגיייעו^^ בט״1עעול

 ^^*קצ^יממד^ן#
 לא יו#ו^וימ5^ז.".׳״

 ואופיר

 .״ ,.^^םייעמ׳ואערא^&ןןןוצי...
 מי/ט^נמ^^ימ־יק^'ז^עיגהמ^ז^יועמם,?**** .

 !חד^יאר קגיצמכ^אי^ י^ע^וי/ויא^^ימו^לילבמיידצעו
 . 0'ימו^מ ס^ו^ס^רעמד אעיאמ ^אוהפ^ןזזוינד^לןוזילדפמל־
 -'א.י51על ןזליאל^ו םלץמדאעראןנ ?זלתמיפ^ר׳■ רמן?מאםא^

 . ׳חיט^יי0^יא5^יי^ס51אללעיזהיטפשמ*ואוי׳ולהחאאםה^/ואו £,
 או6עא1 ןואה* ,די^יול^י מא1יית^רו?י 5יל^ף

 )^6^1@,*)^שייח5ןויזו5#■ ^
 ימהוהיעאיכ^עידל

 — בי>כעה (יי

 ^ י^י גד ויכבלו וענזי £עיוי< ז*>נ!1־?־יגחוכ דןי\כן יגגיד>ביו עיגיגועגיזיס^ו ־■ד־׳מג׳ס)עינזיבשגוז^עגגצעיגיבעגיזיוארפזי^צ

 יצע



 ־י ?וה^וי ודיכעו ולס יצי״זמיו ופידה יהיק^כז* ז" חנ1"^וש2?ו ורמש
 * ־4״זז סביז^לא הוהי פ^ק^ע^ימציניצו יניפ^זאל

 15 ^י^יל^ער^צינפו ירמיממצת^זוהד#ילןפיל^י6א
 "ז" סן^/^ול^#עמה<3 ומ$<ל ^חצסינגה ^ו]^זוצ5ו<־

 *המזו^״^אי ^^*גו^םלגיחו\נלו<הס^^¥/<

 ן . < לו^עכע י>כ^0ע^שעז^ן^ע^מו^צעטבנגיניבש^
 חרי גגגת ידי״מו^עד^שמ ךגיי>50מ ־ד—־יעעליקו^צסט *ע ד ^ ^ודןיע ץ



/- 
 ד:

1 

 (י> ־י־'""" <״*״*•**"יי״<*>׳'י" ^יי■״■ '־״"־־"*"־ו.ן{*•״*״.■ !_■■ ז_ז•■

 זי^זוס^רקוסמסיחב,

 ¥ד**עי@!ג?די^ ׳ח״איץרממסחהק
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 ,ח^ריו^ע י*7 ץ(" * י*יי-״ י״ו־מ י יאו
 ו!;*
 * ׳ -מד<צו'י םו8>^ ^בומ5סי1<רצ'׳ %םץהו^1^^ל3ב1למ

 'מו^ין&שןי^/י&ו^
 זולשמד&י

 1שמ%מ)יץהא8^ן

 יבנזוןזסי^דמ^^זזה

 .#4 ,4 1■ \*ל*— # 1/י* ׳י־׳״ דצ , ' *־! יי ^ ? *י " ^הוג%ז@וגרשמכ;/% םיממיךח5מ<^ו ^צוטל^לפזוילא

 1 נמאמ*לןיזן?^^
 1י ןיל^ולע ?וזייצוח יג^ג סדקגל&^עדפפ^ל'וגערי^'ד5!עשל'י/יוש^ח ימלעל

 ^י ג ס^הורועעהס^^זןד !^,^'ם^^וילרה־׳הרו^ריגז^זען^^הומייכז

 ־ י*• ^הצוחןולופיז^גוהייכעהיוגג!
 *זיי״״/< 18>^בכ ןגך ן\ ^פ^*ףפו*1 נג7תפך>כלד צ7נחפ-^9פצפ?ליפל נפיס)*׳4גנ!^* ו פומכ " 5יפגיזה<נזע ^עג^פג׳יפפי" ^י(7



 \ ׳ )נטייז<ג>נ^יימז^חכי^ ;ייפלנ** ^י0>כ •־^ה*י*יו ו ץ*^ז<\^0*> י*ייה^ןנ>\ז<^לייעגכ)די^ה *לי0> —**מ*,,ג *יל*;

 ןימי ש^
 ף״ז ^?^חהבוחמי^ססר^אדמזעומסיד^^ןןקפין^ן־

 י!ו9י5ל£ יו^יזי1^^ןו/<מטמ^רמט $|*ך#חןוטןעי_
 ושמדןו $*^צוא&מ^צ׳ד ןאו

 ^א.־• ךיבי{דמןר1רי^<־ד דב> . ן
 יד?כימתיר?מ חדה!ןצר^ם/*^ ך^^ךי^מלג^ז ךיעי6© םזיכןזן<ין 4 ל
 ךובועפו ^גישיצ ךןד(ררל>ופ םיחידמ (^לוה7א/< ן^^^/^1ב״(לגד?1ד (<י}וא
 י#^יזיו!המדי5 י *-"*1ג־"־——^'-־ •^-•׳ ׳־

 1 ׳* 1(" ״י /־״ ^ * י

 ז
 יז*

 ז די■ "־" ׳י ■> י׳ •" ׳י ■,^ילחהן<ויי !רשע?י)ךן♦ עזנ?לורלן^ויןכלכלידי^כ^ד
 ןזה^דהמורד^
 ^מ^י^^^י1!נאיי^י^^^^הו<וומ^פ

 י&י

 יי \׳•׳1 • " • -ג - ״־ *■■■\ ":י <״>לי י2'׳.י\י*ז ;<״׳ '

 ■ייי״בגז *יע*!*יעזד רתדנךציב עיימ• ןצ יצ ימי ־.ימ די׳ ׳■ םעשעצםיידיפבי(41כח צ״יהו *ל&עי&גיצ י־-טמיצ)*יי *43,1םנחה
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 וו
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 /\* י.1

 ל *עיא\"^ יכז^י״גל מניעדיי ׳" יגגזיו 6מ*דעע ך*> *בצדז<פו *ביצב״ציסמץ* למדגמ^ז♦ :מכ>פי6ף 1 **>**>!<**

 ופטוטו

 *1וו)

 * ^זןממ!!#וי ןייעמ ייעמ אפויצאלוו םד׳^ינפאו:םזיויתמ&וםןומצ םשפג
 ג מזי^פוצחו ?זאיכיעד ^ג^ןיאצמבי&סתי חחתז^נה/זוידןד־ז ןוזרפק^דק*

 1 י^ז5?ק^ה^54/<טיל51ד {<15? !<!ז%ר{מיכ'?זא/יכ5^קא^מזדן^כ-זכד
 חת^-י ,־*י" ^מייצ

 ^ ]^7?ז?%יוךאו *דועןיותשת^לו ^צ?יו^גי^מ6 ךמופ ח?שת> ן<ו^יה
 3§) ^ען׳<^'יקו9^11ז5״ר3ויןוי1 ^כ*יי/<ןוע¥ז

 ג5
 * ^גבמ^ייגהרמי/שלמ ^#ל/^^^ד?פי5י1ע5^

 !יידאתדןכ^ד<47ןד םיוי^י ר&אוקדה ר^ייו ?דמ^׳ יגמ ר&נןרו
 ן ן ידא זייוןהיפ^ו/ו(^
 1, ל
 $$י86^ןמ

 י55תיזןיי
 >י5

 % !ג!*".
 /.פ>וצגפ)>נ י4ז*ועדו^נעפגגו םייעיודי\כ יגצועד ל־4־י־0ג*39)זפ4נ*^>כ ) *מיריכדודיוב ׳• נףפר^ןםפ^^ץן׳1די הדיו ליגלג>ייפץ ^♦יימ *ינ



 4* י^ע •דד>>34פ1 ד * ימנגיידןד ןן>צע טנ^י^י^דיב^ו כ2*1ןי ♦*דמ -ד-־סיפיטו > £ב*די^<עי *לנגד ןע^פ

 *יממע צינמ ןנימשמ /<^מע^^ך6יכ^ו^!ח^בג]ו1ומ
 ןו!5^י^!? __,\

 >!מ#)יי

 3א ן נ
^ < =. 

 ?יו
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 יודייל הנידמבו ^עיגכדעק״אחנ^מ׳׳םיוגבחמ^ך?ז/ולי>ל
 ^^1חעס^^^וימו 1*י&מנפןזמעפצקצי *הי^ל^יידב
 !^למו??יצ " ן

 י^ו8 וצגאח ד^
 ?גאימ ימי^ז ם־ח1^יי^5^ני ןכ^דמ^הפ^־׳ ק^עמ דע׳רפתג^ד

 ממ¥מזפ?!י?ר זיגמד^יוו<דשבו אשגא !ן&ג ינזיממזבו*^^ יהרדגס^דהלכע׳^ז■

 ימ1עד^ן^^8<ר׳<ןח^גמ/<ץע*ייךי^ז§*שמ55ו•^© י
 "תיןלעריז י^ויה^םו1מפק^חד ןז^^%^םול?§
 ?מ^£^/^;^המי^א*מ!5?יפ \ יסיה^דמ^מלערזפ

 רירי1ו4₪4 ^4141■ ל* >4^ 1 ו״~1 1 > ^4▲!! ^44^1^1 * ׳ ־ *־״־ • 1^.1־ב^< > 24ו■!
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 ^ יזינכטויגימ ימעןיי^ו םדג־יבד ינכייח יחז^יע)טממכצוגחעגיג -ד״יגיכיסוביטב ספ מיזי\ פ♦ 1ד^פפ^
 £4׳

 3? 1 יץ5יויז^ערו^י{5 . . ,, , ,

 5ז״ך9!ר^#^ק^(0נו^פהוה(^ד11צקמי^^ז^יז
 ן !י ד^םן?קה^??ו,ד30 ח^וו^רירע 1עויד)כ^ק^/<

 * י ''מוודיי^רה/יא מודדו^ז^ז^^ג^^ד^חם^^רבי׳ז^מסזיאל^.
 י ־תבגדח ^^^י^*ג^מירן^והו< אי&מעל^ואהז^יפ^מ

 ך7עהיה(<ו מויפ^י^ן^^ג^ם׳^־^ר^(ציעץ^ו*^^1
 ;* ^תיפחז^ו ,׳רמגתשוצ^מ/^ןי&^ןדייגסןי^^ירן^נ

 " ^%ן©מ!^זמ$^ יע

 מ
90 
!# 

 רין8

 ^מםר§^רו^^ימממתי^ן
 י *דז" -ג * • 4 _ _ .<— _ _<!1

 •" מ5׳^6'ך3יץין
 ^*"•מ״ן*ע יס׳סעעעו ^מומייא•*■•*•**ד"*׳■*־" **^'*'י* ם־יי^״״יגי טימימ יי*"' מיימ־י.ךט סטייי ט=

§> 
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 ׳־*יע ךפיעיחזישנ *הך*עח*יה>ע*מגז *%> ו33ךודזי פ* **^***•ע• "^ךזממכחג^.^" *,ש

 ׳.דג^יי ו^ד^ךיפמת^ז^>בר!^ןימע ך^^יייע״ה^וש
 \י4\*4%4 6|י4*י**4 **** ^*44* 4**'.1.4...* *2104.14-^11 .

 ך^למיזא!
 3*׳^ 0י^זי *ידשגכמ £>3ש>פ יבמו ז1מי]למו 5 :גמ דדיעמ ונב) דדשמ *ז׳יעבי&וז ייל׳?פמז*ו * סי׳דישעו פ^חמי^יח *דךיינימו > יפש;



 )סיכדד^ןיייז*^ *דד-נ>9י0ו יי ־■דז^בדיזיי *לגי •5יד ׳• י־י0ז*מ^מה3ןהחו מ'יי* ריבעמב יייעה ־^*יס,

1•, 
 1ז

\ 1 

 £ 1 ' \א ■~> י *-ז ץ י י
 3'^עיייצןי־ויג־ •בע■ •01 ז>03 ז*0זי בסיוכע ׳• העל* ייז4>כ נ4• ייגיד יבהו ן1• עבו דיגיי׳קו ג ליפ״׳ה׳• ייניןי ימ׳'1?״ זיע ״•£*>■**

 ן"_ רי־ד־ף ••!־

 ^"וךי/ממפזזז!ר ויזל&י^י״^^^זן־יוח^דזשי^זמה
 * לו^והיע ,^!ךי^רהמןר ך^ו^^ךימפח^םיטו^-־קהידנר^ו^ייע

 ן■;!

 ־ %
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 י,



 ךיו^!^^(׳מימ?וצ^צי?ישל^^1קאי^גפכייממיף2)5
 ^••*^זזצ^ח ט^פי>^נדןי^^ד־חס6^(ע^*ל^ד'
 ז׳סשולער ^;^דןצדאצד^זיאלחש^יסן^יג&מגצ ר^יי ךי

 קר3$ףיי;

 ז@גןי?-!דז!ה?י8הד^
 ,י4ז*ו ^דל^מ ?י*ד5!ת5 ר^מה ?

 םיזראו 1בף^ןו^בם%^^^ו{סכ^^
 11־ו1ץ6שזכ5(#ו יד^^(ו5^^יעצרמגג*אגתןמ
 אמניד ^גופו$ן״ר@י0 ןפ1ו זאונימןיצןגוחמ^ירוזיזד

 טי%יזיו סידה םי%יהו םידהב ו4ה1 ד^בביז״גח סהצדןמיז ד*^׳)י דשחדהדה המ םעיז^פ ם>׳1יהי ־ד־יכיכויי ? סיליזד

 <׳ ך*כ01עהיח1 ךטיפ?ע)ךהייי .ךיגמזע גיזיב׳ב ז־יהש •\>פר היגדג1המיהי9 *ץידהסש־שדח -י-יהיכיסי דךיכטמי

 ר"^ וז

 וזב?" ףקעו חעמו שצדו&יחיקו שזוויו ימח5 ךר^ק^רע׳ד (ש־ל&ל .1
 ;רחע דומי ןז^ח?^ןי^צנמ1י!ש^ב^ן^ףהט(רצ יד

 ^גןיו הדק^וו^יי^לזרצזכ^ ךי^ןע^ל^מ^מןייו,!?מ'4£נ^דיפ ר&עו
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 % םימב !יפי ךלגאממףיב״ייי ךיייי** וינידמדזיונוםידוסייעב ךחויבמפועג •בייי&ו דן׳**פד*סי>9*

 *מ
 ו#^

 *־

 ן!
 *צ!
 ז!1

?11 
 שגבך)וד^ג?מךוודזח5^

 .ןןוין
 'יו 1

 *5)ייע׳ ןעימועיי)פמזטןימז'מיי' 'ייו טלג י^עיי׳• ייגרעייו עיעפי>>םייגמיעמג םלוואסבסמגזיי יילזימ׳סייח ־]׳דכעייכ ייג*>ייי) 1 חריז
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 צולצ>!*

 *־ט*•* ימ*עש1 צ!גץגון1ש]>^ן<,^קע* **,*•,!*״

 ימי
 ןיעלמל רמי1< *£׳׳ םין^^^^^ד^^ל>^^^0^הי^ג3יןך5ע* ■י .יצ^)

 רק ןעימי #זומ ^ן^רזקו&־איו רמ םי^רד4לאסי$רי ^מיופרמו
 !50 זומ #יו*או ך^בז^בישחףא?ןצמ%*89^86% ],

 ג^יל*$ומ8ן8ז 'י *מימ
 ^מכ־ןר^ ־•^יר?^ףק^^ז1^^%1^^ע4זו2ז5^^^0 ז
 *ר-י**י" ם** .,***,״* ״**״״ ״**4 4***ד\*£ **** 4.^:1101^ . *0

 ן ז ח^יו יי ן# ׳ / זו וו^׳^ ץי ׳ו^^ו 1 ^יוי׳ ^י

 '5יק?י9ו״^'ז5*^^^1 י י^יש^ד^־מ^^)
 ר^יקרצ ןמב׳• 1*

 ^חו^ןו^י^מ^וצוחומידגוסיזגי^ידעםייזי^לעאי^מיפנה^ יי

 ך?:׳
 ל^ ^ווחוית^ הוה^פידמדס^ ריל׳ןדר^ו ־יוע ־^גלע 5יניק ןי1 _...
 ר8ויןנדצומ^;ר^רו^>^1נס^דו>ו^^ןון98מ$פ• "

 .ךמן^׳׳הילפ^מליגכממו ה&ה^ס^דמד ו^ץרמזדש^ד^ו^יפ^^י 1
 '1    '^ן י 1 י י- ' י "ז 'י 1 *לפ8יי3סי^< £

 ׳•׳ ץ-׳' 1 י־״ו ׳"!יי /ץ" 1 ח/ ״״ ו>י׳ח!^ דר^/ון%ןמד/ןןע;ן7ךמ3

 ךצי םי1^ד^ ךכו^,!ךף*צע ^1©כאדצ^׳שמ ץדא&זא גדמ*>
 '*ח שיןו*.ן ידו• *דקי ךפמה ןהזמךבסה כודסןןיטשז_ךהוס*י ״״מ״ בתהכדי ■י־וסיסיסו^ימ ימוי הח^ייבג ןסיסי
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 ויי־;׳ ;־:11 יעדיו^

 ו
 (ף3^ ן ׳״׳ 1$
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 גזו

 יין!ןמ
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 ן׳ן

 -.*!ל׳



 >יי"׳
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 ו&ו

 חא
 ימ

 ־$8
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 י*
* 
 ומ

 י׳'ל, ׳<יז1י, '1%'

 גק *־־סדיייי ייג״ייעב דחו ׳•גהצייגי׳ייע ידוג׳י ׳־• ייני\1ע חלו ייו*׳ הגויה םגוחגיק ךבלטי\>ע חנ׳י־כ יע -דימ*•*, ג יטי\ןע

 ׳ ^ *■יםייי׳ע /וי• ׳ח^דן//(רזיו
 -ז —

 6 םי^ר%זוג?5.־א
 1 ךמשטי^עד^לנ? ד׳אמי^ זד׳^ ך1^יח>65חגזו*י.ךעק>וצך■^

 י£ 1
 סדי^ז זיד/ג 66^44 441•** *4**^££< !••£*4^4*. •*411• *■••4£1*£* 12* 4* ו•*•*!* 4^^•!!= •*^•..'ו_ ^-׳' - י

 הז•

 יו

 (דין^״1'ו!מדע||יםד>דניזור1/)^ניף:קיגז7!>^ס,שסד(5ןכ׳דק}ף)

 ־^דמ^קדצ ד&יהד׳• ון5יתו^;דחגו םי3כ^ לי5יןדז6^51י1הי^מ5יפ ר^ליג,.
 דנ^לכ^יל)<מע%ךממר^]ומ ?ודי* ־ק יזג^שח^סי^־
 ד^לח^נו חי^ויחחבים^ד^דה|יזע^ף,• הפש^!מ<ו ץכידתו^רופ חס
 ׳ו^*8מלמ1

 ו #ייזד7חפ ךדור&מ מ&ד^ן^כ&ד ז^ג יהד^צהזג!ב?איזכ^מעלהי דצ^ל
 * ג.רפןנ5ו^?^>^ה^^
 4£'־ י^'ית^##ו
 יח '

 טיכציויו־לכציחו וניב דח דיליה ^י;ןין בזיכיי £יןיז ^י זייימ9וי1ייי)-^־י-ג^דהג ^יו ׳• סימחשה םיוכחש׳יי סעעצ ^*ח!ליי דח• לח

 *ליעפה
 *דאו
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 רככ׳ 1 1 ^ "'״ '" ,0%ג ,סנעעגיצ^גפ 3 יר&״יינ״ד '• עי^ן4%^מג זע יללה ףיי/־ז\> ךייח^לגג * י&צמידו^די^ק מ*^נ״>פ ^לע^דגע♦ ;>ציצ

 :מ^זפ^י^עידקזימי ץל׳^ד ^!יפד^ל&מ ןקמצ ^דז^־ףעו ש׳^ג&ב ־ןל^
 1!§מ$ו$!|סי^
 זצדכ׳>2מעתץד^צ^ך^^ש0^ן^ע׳>31ע!1^םידנז>)?יעלס&יתו^דקגד

 0צ^^>י3^ומ^^4מ}*!^
 ט^ין^פציעיגיעלמיב

 ,^^ריש^לנ^ב 1 ןו^י^י^ןזעיויזמלנלווןמ *, .
 ^ו^ו#^/^י׳ד^י^וווזימ^^ו^ל^פי^ ^
 1•*65** ^ *-*•'*־ - -*-ג *1. £-*<* ?י^ןך^

 נ5יןג
 וגיגיד

 ־רע!ןמפ םיע סלו^כיירןפיו^ל ימע ץי ןי(" יי^^יע ח1!י
 ־־^עהאזפנ׳לי^ םי(<^ה^'םירנזמ^ז%(^כלוסף^מןלמ?5ירפ ־ - י

 ■^ו?^^^*יהד|מ'^3י^ד5׳£%דדי^^^ 4^ידי^^ודע^ 1
 וזרמי ךו?ג$ר^ויגה^ הדויי י-מ* *
 וצמ,ד םד^י ר&^ןצידצ •ד&^יו יצכתא׳יינ^י^ מ<ו י^<י רןהן5ךע75 *

 ויןיא?ג זמייו^ש)ויסיכ?1? ימ^ו ל&ז ו^ זיני^) % ימד ח%>
 םיחח ,ן־^וי^לעגו ^יה^%^ו'מיש^ ^ליד ר8ן<מ

* 
 ב

 העבז

 ד^ולל&מ ך5יל55ן<ץ ךרצ׳גז^ע ךפק>ונו^לשל*טה/<ז

 :י " ׳" !*> י / דגוד&מאי^*׳ 1 חע/;-׳ /1 זע׳דז^ויחל ־73׳קזי/ותידו #׳עכ/ר/1 זץ7 -״:ן ,ז־

 ס^דרמייודמו?^טמי5?מ§^5י!עליז
 ו1 ףכב

 עין דהמחיןו^י,ל]ר דלמ ף^ד^?וז!/ז1ימ^^ה>י **• ן
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 ^*׳.יפש■^© ך^מ(מ8יעקעץעי<יץעז £>׳*־• סיממ*, ־יגש■ הדשמ ■מס^י^י״־ימ^סס 1 ך-,",^

 ז#?׳

 ע%ז^ו^םי*ריזמף?י^דך^חי ?^ז?<ו 'ני^^סי/יירזו^ילית^מ^^הו
 דרי %8| קש ?ימבלא ו^קהימ־וח ה!%ז'זיורןי וגממוולזך?י^

 ^מ^ף^זפ^יו^ייממגי^וי^י>צ?4^
 ^^י%^ו^^םיז1?^0י1^^)^ומשול)<
 יי ז?כ5^ל ררר^ואד ^מו5ע עיצמ י1<דמכ1תי שפ5א?עשממבד?<ףזשמ ם*?^'

 על£%'סול^ נ^ןו^פ^)<זסיד^מ^ני^י׳ ה^שז^—
 ז(וין?ז,ד{וןל/וןןו
 * מןמייםימ3ו 1יי םיממע

 ^ ^^ג{^ד3הלשעל^0דועעבי!ץן_ 'סיה^^ירא
 4'" הזה ןיא*ד^.ד?ו5זד^מ^ מצשגגצשל ןי ,דז^ןרוהז!.ימ^ל ירמיזיוהידעו ?גיזי
 ^ ־הי.ריגעה ד§|ן% ךמיוידםוםג <מאן.ב׳׳ דןנימל־ימע ־?י ק ןמ הוימ;*עפ

 ־ד-ט)צ*^ו*חו*^גיי* ׳" ^ז<}גיייגל^עגדץ4*יי**וכ&ין£>הח^יכוגג1^זי13וי־סיעימל דגנמ4ח*^>׳• £^פ^עכיף^מ(ייג״ף*מ



 ^די חד^זע^ילבגגיסז זי׳רכ> ןממל לחוז*ל,גז* ןו*׳לדח ןעיל דלטטו 5 *לכשל ׳• הזע\יזי^ בלזיגייב׳יחל •מצ*.")גד־יגוזי

 !יזרי^ מד5ע^דד * יי'
 *ג דמצ ^ __ ^ 1^/ ו ^ 4 * **♦!י!

 זיח

?. 

 דלי!רל^ ? ל^התגל רכ^ו ה1כוד9 ףןימכו חרןל^ וע^ילפ ימן<7ח*ד? ול^
 דוין^י53ו (♦^מ^^ו^עו^רב'ז$ר% ד־^ר@ץ 1י3^׳ו^ע יעמ
 המ$דג*וטי^אףןו^יתנש^דעמנ רזג^עיןזיימ^ייו!^
 £$ל@8!8ן^. י !זע ר^סאד (*גז^לפלע רייןמהתירש^דו ה^י
 %ו!ז

 .^^׳^^ןו^ז/יזיי^םןיצי^ח
 !!ןיי!?

 יןוי1 י^ג^י1/יןזעדףןון^)ו^^ח^ן^^
 יייחי יכ^רל?" אכגדיפי5ו>^זו עז^״׳בי סגמפהזהו יי רג^ל ילאז חלחיי^ד

 י5* ו׳ג@^ו^^םיה^ד88^*יצ*י©י?זז י58ז(*ם?ד1<ירצ׳׳ ס1^1והי?לי^יה

 .ימטלפוי$מל:4@י ,
 ^יר!ו:0יימ^פ%ו;ה]הי־מן1?ט •■ןו%זלתי '־5.

 ?יה^^^ומןו^ין5ן^/וק^סןזן^ו^1ז^
 *ישינמיי^^למ 4?*יייי^יז^יןי^ורא יגצ

 {נייעמלפ׳^שדט ץפין^יד1 ן^י&ע ל^**> *ל7<קעלימהירי׳עגלפ
 ׳י ך>בשע*ש1ן1יל ©ו♦ ז<וה^י ר־יג^ו ינצויןלד4 ץישעג״מז^ו <ן*ץן הי* דשה הדכדיד ךפש ךנמדץפד י7רכ>עף*ו ה טד^ה^לע



* !1 99 
 <פיז*ג*ומ ףו־ו-^יזב ןזובוזי •ג> ■מעכיויו י*יי ג ס׳ילבומ <־ 30 העידקי^צ**, דיילידיזיי וסייסי *סגס׳סו 3 ל,^^.

 י ח^5>ת^רירו^?7 ם^ב^פ ם^דרו^י ןחכ?!יו-
 ־מג^0?אןז^פי אזזיה וי&דעב*׳ הא3{ך5זי יכסי־רעמ ^^^צ^לסידחה^זדרן
 תונעוופ

 ע^ז^י^חוהי^רןנא^ " םירןמהמהמ^וסשהוזווןויטי^רממהכ !איאאא&יד&ס***
 ס^נמ ת^א^י^או 1מ#ץ ד ׳

 מ&פעיע׳קת (י%>עה>2^ו/<ו^ ■ ןלחץ־־^ד^ז^מו םי־דצ׳מיע ו??יז5רח וקירה ז
 ו ן

 ^,^סיר^^^ץ^י^זמשהו םי^מעד^איחרפמו ?בדח>יראי
 ^מו^ו<י^ץי^)םיצאג^^א]ו^{^כ;^׳.גולבו
 $*§!$1 !יזחי^לאר^נ ,׳ידמי^תידמ^יאנאןיאלמליב

 * ?ארי ןודיכו ר!^$ ם%
 ןיזמפיי יג^מ^^^דגיואו םי!^ד8א^יס?^מן$

 :סייומיז^ואצ
 ימיב^ורי יי^וז/^0יק^י(זי6^
 :א^ולנ^^ןמידמז^ירו^^ג^ו׳ה^/^ב^^י/$'ן׳פין^דו^58ע עויאז

 ^!מןח5!כ^ךיפ^י^?ממ^י^
 י*

 גמילממווממפעל
 • ' {; -־״-> ~ ~ -

 גימביןינ?5ין^ן<י?ה^^פ^0י^מ
 ך^כמזה זש1?ר רא־י ה^ב^זםי^ףז^^^ר^ ^םמיצךזע^ י^<

 ^ ׳׳קהי^בשבאזיגלמכ וצתזאקלאתי יעאומייד&ר ימכעצדניפחי היחירש&צ
 סדג^צץכיד^ן^דשדסג^׳יהולי^וע^ס^בסי^י^שעו

 גזיו^עלעעי! המכח ^ב^כייגנ^זןז^נ^ *י-ךיגבי ןלו £>50 *גיוז<פי ׳* ןיו־י ידיח*״מימצז*1ז0 י8מ*ף>)ג י־יכהז׳• 50ג*יןי ^ד*הגי^ל



 /. זילכג׳ ליחנ״ ונ^היר *דיגיצישו^לנב ג יכויבה ׳* *מכ *בטי ל נ׳ לז*שן גמע מכייל7 ונמעלד׳ *^לגפ״חוללממל מעייל?

 ־׳?(•;^קעלז

 4ל^,
 -^^הומ3ע;המ<ו ף$1ו$זן5 ן$עי0$יייל8$ סי£מל$יעי9
 6י1יגמד!^ויע׳^ ימ^יזממי^יועו^ר8ןי(5דצמ^'׳^!גמןומ
 י&^ו ויתסיל&זוידצןי^ ןוזסד !*יפיק? יהזצו^ומויו ימ^&וי י^ו

 צעטמםוזיפ 0ו!יניו מ?רפףזן#> יצתדיו ^ופו^^ו י5מוש* ן
 ^ לוו^5לפ^^רפ/דמ7רזו^ ךל^תועדץ^יז^רהד • יזיוזפיזק כלח

 ו^ד^^^נםי^^קו^דמעל^^^&יו^ ג

 ^'ןיו^ס^יןיי! יייץידמי^ןו^זו^^כןו^׳יריוצאז

 ; ׳/>׳>׳ ץ׳ ץ׳ ןמ ♦ יזימע יימ> יע י י וחתיחר7/ רז1

 - -1'^.^^^וג^ממיימ^זי; -.
 ז^גי זמ3ל^^.דד^ הלהיי ךפן^ו^די^ן^ץ^^גד}ו(^ "
 ויז#ימיו ו##יי: 8ירמ* ז^ויה 0>/ו5ע מ5ז ן^׳וק ה^ד^מ־מ יע־^וו ף^ע 4
 8^ייי!יושרשזמש ץ^^זזפזמ^ן^&זי^ר^זויפמ׳זממ 11
 ייהדי^י ה^^ז/זא( (^ט^ןי^הי^לה וקז^&ו^וה^^ם^יוה^י **

 1 ^ןי שיד\מ ז*שן <מפ ונמז<לז<פ חז4פ)יעפלזליז *יל ׳.ל*מ לשע^ננדיממ ליפ♦ לפלגנלע ליכי ךכל ונמ ישע סי^שפזיצל -ד״־׳כיעצו די יופ♦



 ־י
 י9קן
4* 

 ך^^י־נ-גמי^גזג^יסיז׳־וימ^י^ימ״מיי^״ד״׳׳ץיה׳מצ״דגד׳ייעס״יןזיייייכי •יימיו*)^ח>3מ4מט1ב־ז

 1 מוו^7 דיצעשוי^מ^ ף^!<אופממ^ק/<^^5'- הרשה ימי*^
 2 יד*?׳*? ד^ק'(<^>פיש יו^׳^געייי&^^ד^י^כו^ז^^ןד^^

 ן ־רע הימד5?פפ וזד*§ימ.ו זי5גיר^גה1<י^>ו ^כ^5> י^כ^ד&מהיצ^ח־צ^י
 2 וד7^5[י?<פ/ד|ו6ו,םיהשמ ףוע^לפיו^ןלו^ופעמב'זי5יד^3ד^מ<יגס זימ^ע
 ? ןי^מצ^ון״נ&הי^יו

 ן , ן*!נ]מנטיתיזו^ו5^'|לישו $4<ןיניד??לצ דיצעיוע יןוזצזמשתוח^
 \ 2%־ 'מ6פ ח?כןראו •׳ םיבר ם^ילמ וזערע ^!זיכ ו^לד ־ך^? ^ללןב ף״ו_־• ^יב5
 *5"" 1!דןג1^ם^3?)7^יג5ןמ*!עלע היחמי^ה *י^יזיורצ^ג ינמב היתזצ

., 1 

 ףזןןזיכ הדיהפמסבודיצי ^ל^ידצינו היתירנ!%)ומק ן4לממ(^ד1ע י?י !למי הימ^
 ל^נוי^^^יהיפ^^ישד^־ן^ויי^קהימעגו^^גג
 י*י^6י9^^'^ץ88>,'1ו><> ^/^?^?ף8?88(3^

 ׳•ר?י ןד^דימע^דד^לג^ק^כ^

 למיו המזןמו<ח^^ם#>י ^זת!^יי^^ל0רן0>^

 !וימ3 עלמ^ ויעימזמ^^יףיקי ריב הינד&מ&ז׳ וה^יעעלכ ו$
 םירז^^ו^^16ץוג*ע*1ע סמ?!!־^*^!'׳ זייו־יכיי^י זייבוחב

 ^^נ^ה1^ץ1§1ין@#?'ו#9

 <7י׳ /*׳מ׳ //<4ע /עו^^ר^עוע /"יי׳ י !יי׳ ♦ ׳י /׳ייו'# י ׳י״״ ׳*׳ י ן-״״_ר^־־ ׳ך׳ ׳ 4•

 ד^יונ]^ם^מ^ם^ןל5ו^5?^%יןע|9',^^^|<^
 •גנ^גכיזמ ד ד-!כ)>ביךכיהד וניגבו *עדיופועי ובעעיה רצחורענש יזנגבו >*יו די*בימיגל׳׳3יכהודי ^*עמ



 £ע>פיח *ו*יע!עי " ^*ייצפ^*ייו** •־■**.**ןיתעדי

 ט^חו^ת עכומח^ל^ח^לזיילחחומ
 ^שו^ים1ל^ווןזיצ^ד^ ^ג^יצלוג^אג?!

 ;י!:
 רואומזץ?זי יויו^ז^פו^םדר^י^^מן^יזש^דיד^ל^׳י^ ?י^?
 ן*^ןימ?כ?
 ^יס י• ו<#ם 1^6 יא^ע *יממ? י^מיגצז ןי$למ י&מ יןו^זו2ו6י?וז

 ל^?^י^-^-רד5ילרןיגר5 ז^*ש ^ייריזי^ס^ג *תו^ד׳מוגין^מ י •"
 /<ףה^>^?*<הי?!^מ1^'^יחן^הכע71י^ךו^ל^'9^פ " *"
 ו<זיע1< *על^ומהנ/ו*) !ןנידגמתצגמ י?חצ 5ש^רו*של הימייזיןתהש
 הרי זחא (^,.^,׳1^^א^ציי^קוט^ם^ןו^מ
 דגרח?ד^ה^!ע^לאףז<׳• 0יוגך^בו^ו^ז^-ו5^^ל(^ הלאש
 י^!^ועלמוג5?והפקאן9 ן
 מוח&וד?-* (.^מי^יריזיו רטמ^ימ6! *
 יזיזן" 5^ז^ח^י^^6^לרג? *א?0
 ^י^ר7<(^^יר©צ^םע>^1^ו^^י3^5ו^ען דן5יצןי^קמ¥
 ^י ר&^זודחשמלע/סצו העלע צ*ה ה מעזח ■?ליטה שע׳צבוצומי ^יציי?י וג5

 £׳ !!*■׳י ]*!"ימעמ##* ו^וזו^ךגס^דיעכודמתר^ןזוסירנזמ
 ^י וימנ הע־^ישאי^ט םיז^יו&י ט^דורזפ @£ח ?^ונ^מןיו

 /ןי^למ^הכ ■• ^י?ואמידןנןיחכי^וךתזצ)ממן<יממעאיע?אז 4׳
 ;|־.דמ<ןצדצי י^יחצ^לעןוו ?י<^ ^י? !
 יחו י^צע&י למ^יכס ׳* סד^״מיצגגסיטעו טד^די פיו-ינל £>בימ4 ךיב^פ עגיעלל ולעמי ^ש*מצ ץדעועי םדיפימ);*♦ןמ ך^)כןג^כ



 ^|יין',גוטזזי ועווטמןצ דיייבי־כ ךיייוזי• £׳*)3 י£*שפ׳־^גיו<שן >*רןי דמ^גיכ^ידןסס^'• זיחד ייו ׳• זיחד ייזוביפ טד^ייסיןנגימגו יטמ^יפ

 :יגיגחמצדודאדחו קימצורג^הןיגי)י^^י^ומרפ^ם*^
 5^שו

 1 3ממ
 י 4 ״־.י" ״־ ־' י "מו^ועיווש^נך1^

 1 לי^מיויי&ל^^
 ׳ >010.

 >״?4ג ׳*י ":"?־ן׳■"׳ 'י•-".^";--׳";^■׳׳;■^׳׳!.׳"׳'^ ח ׳"•י•

 יכיעל ךעי(י
 ינ וינועי םוויזו םינחסדכע !ן^י)ון9ועןוו !קנהערי^ממי^ויל^
 * ^מפח^^ו^ונ^ג^ו5^,(נ^עועי0י^?שכ*#^
 1 מ?ןיר # ׳מו^זימייור^ע ןזוו^חי קושלונו ןיאיג&ןיממע ו'^ור?,ז
 ץ \*^טקג^^סויעזזי6^^3?^מ!א^ד^מנ מעו4״ו^(רןדג><ו ^,^דצ
 £ ,־1 םיז*(* ימוי?>ש^^^״^ר^??

 " ד^5צווגד ל״מזםיריפג^וחג1 *(ש מויילצ^וויצתעז וי:
 דג5*ו?*6יג יצרזסימוו^^ו^םי^מא^^^ס?^
 וי^^^ד^^(עז^ףי^יג^^^^29^8^ יפי^*^1^

 (4ה?^לימזמ^!

 ;ליליוללץ ליעדולע^ לע־ילןלץ רה:לוללץ ץעיו^לכ^ככיק׳ילעילווקוי^וליכוק לויז^למ)יחז^למל לומל 01ג *ד־־סיציל*^* ד וטי ו לסל



 ו<1י1כיזווי1וין£ ^

 ןמ^ית^9יהין. יסיוו^י^^קלייי^שמיעי^מלעז

 זוו־יכ
 ־הי.םדלא^יזג]יול5(י הה־^וזרדרדחד סילגסןמנז^ע

 •08 ינדפן?מץל>.ר5מו י^ואי^דצירוציליוי

 י^ז^עיצו&עמד^ג םע *♦אי&יו^^יי^ץז^ז^&ןתיד ^6תמ(י^!ןז
 ן^נ״ח#ג6שי^ ,ולג^קמ׳■ סד^זיעו^יו !ויינימש £

 ^ס^ו^מלגפזנ^^׳ןזגימ "
 ^^וציצשז^׳יזוווע&פעימאש ממ *•1וליג

1\ 
 ;י^ין^זט׳^י ^
 קןייהיוריצן|שמ *"
 1'0״ןוץ^|ומ(ו
 ןו^ןז#ט^י \

 יו$?י!883$וס;

 >צ
 ^*)ו)לגןןץ4^ז^^ו <׳^5 די]

 זומצ ד?נג עיפ^ינל ־ד־־יכמ״&ו ג ׳5$לך^

 ^.ג^ע^״מטפצ^4^ —ד־־סיכףקו ז>יז% ליפיפש

 ;מביחוהיציא^^ןא ^

 . ךמע עמלזי דבד *ועי םי^די׳גכ [סצדי^רע לי !יג ן>י1^דדו^1 ייי־ילמנגהעין

 יסיחי ז רמיי-נידז'י י*ע (זחעלמו *,סס;? 7 עיקש* 7מכי חוח? עדמ סו9יןך;מ £

 ^פ^ןזי^ו^ם^^על^ן^1צי׳הוןוי^1ע4וד1ן5 "' ר

 ^85״**£



 זיעדפויברח

 1ך* עעע רגינ הומד םוד זי הלמ היכל•*׳)פח'ג ־ידי•4 ,?חז<^'ימ£מזל1ב3>^^^ץןבן>ג״י^׳ •זיגוזיי ־דיגיכיזי/ו ןב^נ .

 יחי/*׳ץ יי׳*' יי^ ׳*>׳יי״ ׳■״׳ ׳״׳׳ ׳״?י/׳ ׳י^״ו־וייוי״י׳ ׳1׳ ׳ך׳1^־׳ןו

 ה3דזר ־^דיטןיןיצ״ה ?זמצזזאיר^ח ?ד^דמ^יחיו)^י^נוףזזן^הוידבומ ךמ©
 6^$צ0*רמג3ו^ד5^#^לן •ז^^^^ו^יילשד1^׳ ר5^7ו*ד80י^ן
 םזץו^<<ר^וח^ר ם^נגיח?^? יזצגייז1בתג?ן?למ־^מו^^ ם!?לרעגכ
 ויזילצמ(^? ן1^*1^ן׳־סץס ץר^0״ך^ה^זןךיפפ©ףןכןש%^וע
 גדיחת?ו זויפימתי וצ^יו ןז^^כ^(^ל^1^^״1ימ^^
 זזצי׳זלוע^ע אירביג ד^סרדומפגי^י*^? זהיס^?לע מהיצרח וו]רו>והיו8?׳ר
 ^?ווגצ^^ןר^זז^^ו^ו׳^ח ם^7^^ה3?^ו^ךן^ן*^דו0

 ןי י־־ יררן*?יא^מל5 7/<^ד 5רזז^ד^^לעי5פ1^ד
 \וו^5^י0ן^^י^ 7/הח^ ימ5י^זי£יז ןו^ןממגזןעינמ^ו׳-רו!^
 *־שיע ?וו^רימ^^איבןד זי&לןר 5דיט^ סגג (^?י(רועכועד ק^צמאתורציגמ

 פ ! ^ע׳רפלר^1?^ !לומ^^ס£0וז^ו^^ יגיחב
 ?י 0״■ —״■־—ג!״!־.

 ץ ^1
 " ץרצל5חן< יי(<'׳ ויןח,׳ עדוי"?
 4 ^דיט^םעמצ״וווגבוג

 ד!ל) ;)יצ יל *לעעלע י^לי סיללע^יח םל&גבימו^ וצצועי* ^וה די:ע£מ^צו ^ םי^לג^-חז** *יעלפ ^ע^דרעסיצח&ןיצו צחכ



 םעזיכע 2יחי*}*׳!טיביס^ייכילז יל טייא^׳יטי^)%^9ע מבוי>פ^׳ ימ,ז+ף^ץג^ד^ילמיי^מע םייבדנר רבד

 "ם&^זידייד^ודויו
 -םעו? ׳

 ח/^ח^רזיר זי^>׳ ח ׳-* ׳׳1*1׳״ /ן יע^׳ /^׳ ׳ח/״^׳ע י׳ז> ׳ חקל ד/ביחן

 עק^ו האה^רח!ד^הז<רו:ןזה1? ?זנעיו דה
 עוגייו ^עדן^ע ^ וינוחב^טןלד/וי יזחיזיסג^רדוזהו ד51שכ
 ^מ^וי?זגו*לו^

 )^רמא^ו^^׳עומשרע&שיו'הי.חיושן<דצוזכד והחדיו
 דהיבויזזהו ^וי,'^ומיר^ז-? י^ללעמ^ 1^?וזע^דו?׳^ י דינח היש^ר%זוי^ו9>[ל
 /^ו יזדהזייצ^מזלק/>5וזר *דהידמ^ אדזעמוע ן<ר©ו\£> רקמ* ׳* ט^למ רוע5ב
 'רןו*3ען^מ ^^^{^וי^בי^^יןויומי
 ה^זץיימ ומ5ז ונזעב/<ד5.ו^קהמ חםתו5ל0^גי1 ראמ^ל^עהו
 ויממויאפו^עקת^לז;^ !יצר^צן^טה^יזחיי״מ^^ו ׳.£%*
 !ין&יוו ועזא!ץצזח5!<זה דשענ ?ואכמור5דד ורצדח ^דוט(י

 יע^/ינ^ר־ימ י
 \ו1עדיעי*ימףידפ םל^יוצ^ו^פממס^דהזהו רצ^פמןזעמשז
 ^ערע׳שדל יל???©'׳ ימ^זק יטחמיד* ןוא^ירהזלירםציז* י־ר&יממ^דדג^וד
 #זיפ ול5לו/ווזצר!צוענלער/^ 1^מעןערריה^דע1^ו^ח{1ומ

 ^ל^^מזןפממ&מ^יעד
 ^פ^ו^^ע^וי^ךי^^ה^ו/וו^ויצוזו&ןיעישדמו#( הייירו^מ(^ו!^ ן

 !<זזר ,ריןררואוס ב}ו הגלםכ^? היחרממ זזעי1ערן<?לרןדמ< יל?0ר7<ר
 ׳!יאנדישףוממ^ו^מפיהעוויב £

 !ינמטחו (צשז(ר י׳ל^רמי^ל ,׳ןריןדכ
 'י^ס ^יצ!^סז^ל־

 '׳^3

 *•״* י>ב י^ה )יטן7,ל למג ♦ל.ד עידפלגה ץד>׳גי םי^נ ייעמ׳ רי׳^יע יס מידןי לעסמד סניערדםיערד^פבעו דנזיי ן-־יג^מ לועפ ^ןי זיייח .*ע^י

 $מיו
 ^ןזז6ין%9מחיא<*וייי

 ס
*1 
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 טל *•"**"י יחז4#י שיעי'*^כ*׳׳ מ12^ועיבדעי%ג>(ו^שד שן4*ממ>יד?<זדי יש זיגיי׳י ־ד—׳כי9יש> מ גמה <*ן."

 ־ייחה* ונפסאנ

 םייקתיו היוירואמ ויערמ בוניי * מץויעישיויד עי1ווןנ5 ויניעו סא םי$>
 £ 1$$ו5ו, %^מ^ו^^שפןיל^איי!<מ^זנוובומ

 מ5וחו זזי/י5וחד/^מדיעה^י^ר^לזד<צ?תולזרמ$׳תי^דמד<ם^אר3
 / הצממייקתג^ל^דוצי^דיאןייל^ו יץחצוחמע^ *<^וי5 היצידיקמי ^ ן<נ^ך

 י!£ה4$ז מ^ף^חט^גוןויחי^חיןייל^חממ! !ייןי5ו1וואמזי5
 ך מזוימ^^ולרריד&^דצ־-גדומג ה^ד\מ^־?ד^5ו ה>©ץ/1 ^>^י5^כ

 ' חירקשבו לדכ¥ ו^הי/ווצז%רק^מ הי/\וצ5%עוי^^ו(יז יוו*
 '^טן?מףו?1 #טח1הל^ח)^^עו^י^ו,יתווהיצ*6ע,ז
 #1 טושקו ןיו ד^מזי'זיוצוחמג>ד}ייו^דון^תתמ© וינרש^7יידנו<וגו

 גי^ד ^£ו41*£*(£4*1■ 4***1■ *•*^^ץןףי*^-- י-*2**"*!גש&מג^״!:״.

 .ז

 ןז

 ןיו
 ילז
% 
'\ 

 1״
 /י^טמ^טויו^ו^נלפיומ *^׳ י^&יייף^איז•

 4 עד4ת1<זוו(ודל?ש וגמ^דמבוט-חארזמ ^ל־הערפמ ?מ^ר^כ1<ד •>דמ,רשי
 $ ^מח5יר1^גןו^?רשעי^ןפוי1

 /* ו<ת)סהוהוהשה^פזודמ%ן^דיהטא״ייי
 %י,י י י

 ^ לוזלז *וז1מדיג)י!י}געןעד^ן *יפועיצגמ עפלי ןיי1ת דיזךשוט ןי*>* ןייומ ן*ךלגןו עערייוו!ן;ילעע !יבש ך*יג> טב^זי יצר לץע יצי* :מ י (יי



 ז*גח|י גזע *ל ךחז* ׳* 1ייעכש3ףכנ־יו^1ועל ח\ למ*ל*ןעלצ״>ב *עדפןילנ^^^נשפ ל־׳כמיסו פחו ל 4יל^עפ יילזעע;ד

 ^ל6מ^>ו1ם^י6^ "י^מ^^^1ז?^א(ר^1ו6יןכ(^זז^?רי^5•^^ ייי{!^ ״!:
 חן^ט%!ו1<מ^5^י%^ה^ו/־^^ר^ר^ ו

 ^ ^ *-"ג.4X61.114 4 644 4 4^.41 ״1.4 ^6.״ -1-״ ״*44*244 ^<=. -
 ניורהמד^איגיעצימא * ׳^ י\-ך~■, 1

 ^בייימן^י^זיוהירעויהיו. ילו&ויןיי&^ימופ

 הייפהת^ד^ויפיעןוומ^ מצפח#ל£ קוילי^ווערעיץ־"!?.
 ד^מס^ר^זג יז9^־^יממ^)^<י?^מ<א >״

 ארציצ!ן<%ל ?ול1כ^<^,^^*־©ר^^0^^(3^ם^?*יי"
 י|י5נוימזדזני וותוומ1<^מ!גו וי/י^עוו לודישל■ הייי&מ^ין^ל

 ןיאמיל.

 ינירד ףמע יכב סף&רצת&וי זייהעד/<מ1<תדו רעוה המ
 ייייי״־״יי זיו^ועגנכ ־301 ע״כללנו!1רי1זצז4ם־ן1י.יךימפ •191 יוצ־יבז*^ 6.,ז+זז ץזתיסווזיברחמסזידש^־יח^עיע־יייילועביגדזןזי םכש

 ׳.'^עי>צ ז^י!^לו םילגגלצה״ב♦^ גליפני
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 \ ייול דא^חי ריר'יעל !עדד ד]ז\כ!1)\מטדבא *ומזי•)־ל-ינמיסו זיזיו ב יעד ׳•^ימ\ןע ייכיתיו םימי םי3ה ללד עדנ׳ >?ש• ־־י־יגיייםו\'יכ ד על,ל
 ןע5מוי<ר6י)^י1^ש*^'1ה^יח9ל6)כל^יציע%זו

 ך&ג!!^ ןשמ#ז ימ5י ך&^זק קנ^מ ?ירימ^ז ויי!גג יחין^ ךמ^׳איי׳ז׳י

 יש:• םיואמו זי?>* סיצ^ רי&׳כלבה^זיו• *עט
 'י ה^סי^ןי^^ידמן׳פק^ז^א^ים^ס^יא

 !ו3מ!$נ$)ין5*ן!נוימןי^^ד^זי
 •"־",ךי^׳ !י^י,ייי- , . יןואפ5^^ק¥ז^/^ח1יי^'ס8מ

 11;י*^ג<זפםיעדל םא%^דמ^ן^כה^דע>^ח^ןל^םידז5מ׳*־^לי^

 ם^ ר^ןצ^די^מ^מ^ר&יתו יצג^ו^י יהנ׳^ל!? יצצ^&ד*

 דוי יד^דנדד?ל^/<^הוז^מיז^לפחיימ^חרמ^^גל^י׳ל^^מ^י^יזי>י3דמ
 , , תציתיילז055)ןימגן^וי^מ^ןוו^י^י^ו^מו^^וצ
96 £1 
 ^יי■"■" ׳דו&זס/י^ם/ק^רזזהץחעז םתשן^ג^]ר^^ןד1%ו_ם!?5^ה {^יחצבה/ימו

 יוי

 תושרודץ/<ויצ^ןע^לפ^ו המד?^גיל^םירהז?ל5צ
 יחי^דמ יפ1<רעמ>ו ^למלמ מ מרלצי3>ו {^ירדעדצס ימ^ זעט י• וען^5מ
 $?נ1פן58וזי!זיי רצד^ז^סיער^ינמית^צ/ח^זי^

1 
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 י ," לודגמו יידלה םער יעדו עגפש♦ ץל ןע*ל 5נדןל םלז*ןג 4־טגפיו?ו ד י*דה%ץ׳' הידגל דש קג יגיגכפשו םעידןלגע *יגגפיהי *עד ע*>יי י
 הד/



 •.והינרפ ז<7 ימע/יד מחשפנ אי6צ*^>וי7יצדפו ימג?7זי יסצלפ ומ5?י^לזימ*©
 הצו?ל (<מ5ע2 ו%אז(יוגגר^ ?יכצי הוהירבד ועמש השד5$ו י

 ן^נימ^יע5^

 !$זיו!ו,י21<ך??ו£9 ,׳ה^יש^ליןוהיוינןורס&תי^לוקווידיפ י 1
 נ^^ו%^ומ1מיא0יז^ד־^י '^(יצ^ידמי׳םדור^ינו^חאי/ושדרו ע^י ! ן

 ןטיל^וי^^ £ 1
 יח " י '.

 ־

 י
 יד^לא^ב^ינגיךו ז^^^ם^א^ןי^מ*3?^ם^נ^לו.ס*$!ע?ןמנ י

 'מצ^ש5©!<ץ{^0^ טיבמ מלח^־-ץדןזזו^דמ1^ ם^י?^לן<ד>עי
 יגזתו^כ^ו /^י^צענליזירש;* ירוט %7
 יןיג?>ד^ >?מ *^ד>^%36?*0ורס ייןסבו *^^?*מ<צזמ^מדמ^'

 שמןויבינהטלפו #11!^ןץו^
 י?פ*שמ#מ1<;זז1ו־זי(י4,^<65ל? ס^מ׳מ<5מ5יעמגז *4רוע^

 וייביוארמאהציצ?**
 ;ן5ן^ו<3<ויםי־^י

 /•גמ^וי״ו^^י־ך^^״־״״״״נ״־-^^זדימגת,)^^^^.^,,,",,,. ״״״1״ *״,)י,

 י-י.!־׳יעה)ש^זירכ)זזות^'םיה^דמ^^חרל'^ש7<(51(<,וימע
 יט *■*1

 זך1ממו^גמב^^ " .
 .*ו^בי^^לפ^%י^איצ״(^ן^^ו^^(^ן)*מ% ״; /

 $י!*#ז5ד1מ

 |* . י י •
 ןי ''***'85*,**5*יי '*׳3ני;>**זיי** * ג#ו*ץי $• ^ ילמע העיג ^י יל^יעלי ןע^גו סג״עג1יככי>יו* והמי *!צ*?**1 זי^בי ^יזיילנומג
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 מ.ימ ייצי־ד^ויגפ *ד *ע) *בי*ל י-יב-ח ־יעפ ׳לפ%3)}5דגי*פ\4ק1׳זן מיפ>י^1*דיכ>ניםו^5,ל. דד*!
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 ןןי׳״־ויו ץי ו״ויז" ״(*״ 'י."'? (ן!׳''י- .'*,;יז ■״ג-״.׳;״.!׳-'״

 ופ״זה^גףמכ&ר למג ?גי*־■ ץגיזמר^ ןצ1ו דיתע רצגץ^וידאזי^נימ *^מ!ר
 * נ^ד^^י>^חח?^^^םן(ןנ^*ע^ךע/ז^^ל©ן{ר@0ויו מ5פךי5ז

 • י*. • #כ״1מי^11'

 *ו
 ,"יי ןמט

 ,לפי נו

 ןי /׳ןי/וי*ןר;0י)ון< *ו1!וי
,, ___— . ---... |^;?^ .. 
 " .יסדעיכ^חו^לי־ם^ו^ן ץד^ז^והבקזמ 04ת?יב
 ׳ ,יעז1 ?זמ/^/קו^%{<ד5ל^מב3דיז^שפ^/ייחד1^^'^־ -־־^ ־*^5־

0* 

 ן !^1וץר£ה>ץדפתזי^ י>׳ע י״״מיעמ
 ך #?מו^^^^ד^^הןהי^ז^ו^גיי^יי^ל^ימיי^15*

 #ע ז%מנגי!ן^ו^^
 4, ^זו5שזםיל51זו^לץ.דו<.ד}ויחו ם^למזועו^ו ')ז^ןיחלפ&ז

 $ ץד^>לרי^מ,5^זלי^6^עטמם^י^פי^עדיג©רןו^לף^^

 58׳■^י״י ךעי^^גו ךומש1כגנ יל^פ יגדעצו ו**%>0£לס*ז*ו וסע*ן!ל םג?דדי>בו גחיזי^^דו םייי**>עד -ד־־יכיפףלו ועילס יתממיח



 ^עג^־־—גביג׳שו ידמע)ייייע יי'-עפז יידעייו ייפי^4י^ ג ךזי־^ן^^י^חגי יע-3.י-"• י־*־־0***'1ז>* $>,,•**;

 יייו^טמדוע ןוהי /<!לז(0פייק^ י^גס ןוז?לס*ן^<ו ;םמ־כזי/1^לב*ד1ע ו^ש*+6ך

 יטמ^יהי
 לארוהידגריזיה , '׳םיה .,

 -דע וי1<ומ^םי)<ד>ול?^,ר^^^םישפ^'.^
 רה למ ןנגה הל^י8א?ט להומהו יי יה^ל^או ריעיסר אווט
 י '־נ י ". ~״'~ '* --- ־"׳ 'ירייחיעמזר^

 יךגגיו}1

 די׳

 ■'•ינ״כ *וג2ל ופך>יד-יגגסיהו פו3דןי ׳• ז^״גפג^כו^ימיןוגגןייי־ינייי&ו עויפד פ^זין ׳• 6י5*זיפוי\ע ז היתיזח י ע-ידך





 ץ,הט)*י ידמז* יג״ץלמ *י?דמצ^ו £(** ־־ייי כ>כיט ו 3*גו $ע עי? *י יי*ייע

 * דירנמפתץ^^0/<£^>ר^ןנ1ב^ז^זשרןמש^ש^
 1 --* -^|^ן(|^ןו׳ו^■ >4■ 1 ידוו117^!!.!ד: ^'!! 4 ^ ד —*■-—

 ל58יז*$י
 ^ע^ןוו^ל

 :6הז$מםי*>מ!
 ןנדכ ז^ד^מ ןזןיד^־פלודומדלד ^ז1כ^ד^י^1^ש^ריעדך^ ןבגת*<.ןמ15
 ^^/זןןעס^/^י^י^גי!"^ זחמהלו ימר5<^ו<!ו4ייה^י*^1<

 ^!־5עו<;'םייג?וו^1מ<^י1יומ ינ*< רוווי • ןז^ליפק
 י׳׳ד^^^ימי^^עה1^ 'ד&^/עדבץגגכ׳׳ ז><^" ם^?^דכןרמזו ביצ^מ

 ע)$נ8^ר?זמדהוימנ^%דמ^^דמממ^^י׳ל^^9©1?^ו
 מו^ןוצ^ יג@^ו ׳<^ג68?!ת6!ד{דןמ ם*^ו^רן^7ש^*ו^$
 ם^יצט^^גי/^רהו^צ^י^צרךךרא^דיק^^^חז^^^׳/ייצילצ ו !

 ^ז?5ךפ^ח^^?^?הז.(^ווס^6^5 דיחיהו וד^ו^ןו?^ממ^ י־ \>;
 ^ןז^זיכי(וי)<זמ1עפיו קקווי,^ *ש*ןןצ% יג^ו יי !ווהי ינןזיפ 7

 ^^י*/*דו#י?מ.^ןמדפמ^ביטןמ^-ד^פ 1
 ןו^>ר^׳ד?שןו)<^ ^

 " - ...-י.״,.,...—.>י^^(^אןוצ%יי8^ז *׳
 ^4^עי^יי^י8!??ופ דואמ^לדזע

 ו^^^אוע^פו^ל^ ^׳•גויז^ש^לצמכו *ש* ־^
 ר^דז^י^5יןר^ףי^דומןי^>1/^א(מ^ן*צ5יודויו?*ציד8<1מ*5 ז
 י^ח^0^>ע|ו9ךןוו ^זגה/מ^ןולא^^ןז5>^י
 • ־מייי'דסהיבטג׳ן43{ן5^ןך3טפיני3זי'ג ׳־■׳!>'*י ו^ניוז^״מזיזיייץדביד ועינגע ובבסול^סזיי^דואיע דעטהדרכיניס)א וז<ב־•

 יזג ייאי
 דוי
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 *ו
 1וי

 * "• ו>^מכ י5צ י יידליו ־ד־-ייניסן^לגפ ^ 1צ>יג
 ^לק ־יכיכגיו♦]׳ **גאאיי ייימ ׳^'^יי^ד3'

 וו^ו**ממיע.דן8

 *יש
 גייפפה
 ןידפגיצש

 םד׳&רפ:׳ ^וויממי8*זימ?^
 ^^ו©זז^יצונמ^1רדו^י^ו^ן^

 ,ן• מז^פ1)^פד^םה^^ךפ1?מיימ^ ;
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 01>* חי
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 ךי*ק 4— יגעי3%*גייר>־חםיץד 0>ע-ז^ובי^הו וינממדידיי מ •־יפיט^י^יי^ן ״יפביי ימצ)*י־ימ״דטגן

 /* ^^^ו^מ^יועי״זיי^ו^דמ/יז* !םיי^ויימימ*
 ■""י"׳ 'דיו-י^ש*#*ורעפי^י^דממקיכיים^^מסתמהבדא^^

 ^ ^5*?:^ליג?צצמגיו4^ר ז<8מ1ש^גימו^ן1^דצע^<,רשימי^ ילמי&צ

 ** ידמ 1*עד^יוץל(יזהי ןע (^חס<ה
 4 מ^3י^^)?ל5^תי11מתז^%ו^יה ,׳?/פ*

 {*ל^ו^מ^ז^י&ן&זו^מי

 ר^ר־יה^צדלע^שניו^ח^ומנ^םן^^^ור^מתומ^זו5^

 זממי ע^יפ טיע ליו ם^וייזרו חור 05^ •עד/יבו דזעמי^? י^
 , ?^(״^זז^נ^ן^ילע סו^חן<.ו /<רהפ ץצ^ע הי&מ ?ייייג ןי:

 1 %ר%^מ^רו'הירצ1ו^ל(<מ*וגן<.י^־מו^ד1|יו !4עיז^ו ןתו'צ5תש

 * סילג״גס^לז♦^ ךיגז^עה דצדוטצזפעילע טי^עזי)רמגפג״עכיא *קכי*לע.ל) פ? *י*דמ*י^ ונילגנ זיח^&ע״ל
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 עט*
 טס*

 -ג-עמימ)" י־טיכ זיע^פפפפ^גץי זפ ספעד•* סה^^מי^יז^בניי *מ**1יי ע^פליבו םבע

 *לועו ויחוי $יזא *,(ווו ע5ו1<מ םי^י רוג*קוכ אאו4מ8י)וו סוא ־8
 \ףמנ^וו^1חו^ים?י5?<ל^ ^ןךז^י^>נלימןו1וייו ^!ואיליטן*
 מז1מ יציד^ן^;^כ>זן1ו ילןי^^לו^׳ל^םא^ריגע

 דזל^ו^ .
 ןמ׳5נו^!קח ^5י.זב5יו7גמ? עמ^ןעקמ^׳הגזו ה^הל^רועי/זיבל5 ??לאמ ׳
 (5^5^?ן*יד^?מ^ד ^%1׳*^י^£ג^ו^י8*דמ •ב^ד3^ דו5מר^ ו^.

 . '^^!♦ציוולה^פ

 "נ־

 •>יי״י* ^י^יי*י1\^ד>יין51י י>י^יי^ייד*י^*1 ייל״ןרי^י^ו ^וצירפ^וי ןך5ד£ ו

 מוצזיוהי^נז^יןר 1
 ;^־ןלצי^^ד5^<י3<י^ןיצ׳ףןיז *

 !ווזייינ(<יכ סנ^יוס^ימיו#© ^ןןוחגרום/וייחו^יחוד י^ית5ו ,
 ^ו^%^^^יר^^#זיהו^צ©י^^^ויףו!ו^1?גי5י^עו'ןחי^עד *ן

 נידט^ה
 שגיו

 ז ן יח >1 0 י 1 1 ׳•״'^־ ׳ י ׳ 1 ^1 זי ז . ״־^ ^ ״־ ׳ *

 'ץיד^סי'י^יי^)וי%^^י^ן^1/וו

 .]!:־ל: ' יז ״^י&יז״י׳סי•1/-י^וזחי׳ י<# יחציר׳חו ׳!^$׳׳7^׳*^)

 י!יילע ןהמ^־ןואיוו# ץו#י >1משו םידפ^אט^מזלףףןליןאטנמוי ?
 חןיל)4ז^וו ^ ^ע״מזי^ ךי^>צ חק4 מ3מ %5חי ךננ^^עד^^זי^ ח מן7^ ^^ ^זחימו* ז*ו* >*יע:



 /*> 7:ע
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 ף ריכזיר יל>פץ;ימו יפי טע *־

 /*׳ י

 ן^ןן״מ״׳יי׳יבגמזוו ממה 0יףמ*4!ת״ה 2מ*ע/מ^מצמ\מ1< *4""י

 1 ־יו^״

 6׳ עכוייו ז/>5חל ׳זי ל^ןוג^ר \>(?(2ע עעמ > /*<׳׳ עע> י׳״-> ן^ממ^חה ם׳ח5 ץ
 ץ^גיישא^ ס,^י?זץ^ ׳קהעיי^הגרי^צ^רו^ ^זזעדי

 רויע ^ח^לן פלזגמו^קלזעדויהי^לל *^?7 £^מ7 היהי ך/^ךלמי^ל^שדשי

 ;)ימשג

 ויודי ימ

 ץ

# 

 מ^|שר1ךן

 /!> !€/'))[> מ׳רן7^ן!רוח;עזי 5עס."יח ■׳*׳*,ע,יי*׳ ׳׳ ״׳ יץן ׳י יך^חחי^/ן יי י׳

 זידו (^•^^הזה^יןויו י י^1!וכיצי1ןך*יממ5

1 " 
 <עינ״י הי^גי גליל המ חפומיג]!ע^)ה5בךי1יפ^ י*זמ* הממה ה>ל^כ1עד ן5• לחכיי-ביי׳עייזעישהל $ הי.ין החכמסדן עעל היפלג

 !טפיו

 הבוהאש



 *ו יטויפו ד ד^יי* ^חוא עייימ ?ימו דימכ)^ עלש>צ 'י טוידצכ׳!^* עו^^1?יל.מילנ> 0ז4 עי4־^ 1י .מייכצ ז*וצ*ו ד־ט
 צבט>כ

 ץטללג״צ

 .,"^, ..:זולגמומ&עיי: .... . . . .,_. \ע

 ו? ר§1<?נדכ רפיתו*^3וו *ןעמ גמ^פמ !יזהי ;?יא י^4
 .0*(יס, !ח^ש^צי^ז^ו ,;ול5ןתו ךו^מ ועקג?יגזג *^2? ד׳גירז^^/יוא(^^־

 .י,-

 7חק0^7 ! 70(10 ׳ %*>/ י^ל5^ 6]|כ1ןכ^לי^5תמו^^ז]^^{ךו<^ד7דד
 ךניצ5ת/<ד4*םלפ^רצדח^ ?יג^3*2

 זע*ןז>פד /׳/<יגס ?*6ישממ?^ רמג ייג^ל ?י^לפד ^ואו^כ ךומייר^^לצית׳יז
 יעפ׳זבו ;מ^^טמוועמסרפי ^%קיסיד(^ן;יה^ו ןימעצ
 ה^4ל5יר?^:׳ ?י^דלןיז ^ד״געצמ5^ןו^כ?ו1וממ דמ6יפו ימ1עמי/<אי3

 מדאירו^יצז רללג י ך/ייי םזצר םימ^ עפג^^ת/ייד זיפנ? לדפר^ה&י־מל^ד/וצג
 ^ףמעיקיגצןיסמ ןיו^נופגייפיצ^יממד^ידמ ן

 דיפתציצדםי^׳ו^^^יחמו'#^^׳ ״*־״ ״י ■־־־״־ ׳
 םי-ג־ל

 וומפי

 ^זרידת 1<צר>^ל וזודר^דשיר ן^?ד^ ירז!ג^2׳ זד<זנס>י?כמ£?מ וומפ&ין^
 *וצ|י 1י^)ו^ימ^מ^־וצי!הד מ%ו*ו*§מ? יכצמממזו

 • \$ 4 \ * ' [׳ ,י׳ו* '?1יךץ 0*ו 11[' 7¥* !ון

 ^^?!!שי^יםויביהיחו הווויפ^רמ^כ

 ג■־ " ^ , ־

 עכ0יצמיהס^שלליצש.מאל*1עןי1ע*0>3יפו^לגא15פי1^נייוי׳דר >׳* 1גבינ״נגוקח^ד?ל ׳-'*דשייידיגמ*לל\



 ׳נ

 ׳1!

 %ו

 גי)ה0דמ)ז׳רזי3ג>>)8};בו 1 *ערזי^ב^יזי^ע ויזז^קירי-נ^ודע ןיד• ץיז4יד :לב ך:מעל*עןי1 סמילפיכ די0>פיוק)£
14* 

 י?
 *ןז*׳*

 1 חש• "־:י

 וש3ימ/<ג5!%׳,צ?5ו^ו 1<מצר1רדע ןת^וישמ זי!<1? יועעל')/<'מ
 ן ^ל^ו$^^פ^ן*7?ק(מן;^וו^^^י^

 '" "הירצומ
 ן^^^^ה^י^מ^יה1</מאזנ8^^^דןכ״א^%ו
 $נה$. , ,׳יגפי^י^קקוץיסככפו^מדוף^ב&מיל

 ^ן^פאו!ו.ד(גן@(<|>3 הוהי^ראדמאןוכגמל^/זןסרמצ
 י$א םדו^ר^מדכ;^

 ־י בדד^זד^מלןדןל{^?ם*ס1 ס סכר ךגין< םיער 0ין*;ו ?ן#ד*<?יצע ־עיפדדפ
 תהידכ ןו^י^ךמעדן^ן^^א^ל^ך^מן^ו

 ־^"י ^ן^^/^ו^יףז^^ן^יפמק^^ו^^^ע״יממ^שי^יו׳׳גןג
 ךב ועלק/ז* "6 י/ילזלגת^פן^עןןעדיי^ידנ ןוינפש/ויצ^

 . ׳יגמןא)געיימ^/לןלןייל
 י1 £נםן^ן^^^'ה^ם^ם^םז/<^ל^ד6״ י??*5>י35?>י5גזנ23*מלא

 ד^יועי "צנילצע דן5םרק י!פ?3^י%ד^ה/ו)<ל סיזאלי ר&אגצידפ
 ,׳הז^זע ךתי הן־ז/ע^זז^יג&מנש^יד^יי^כ ן^מ אימוי5 זממג/מד
 הוז״,י^ש^^מי^י^ע^מםו!ב אה!ים!ע$ה

 ! י?י ד8^#^מע*^ע׳גןנ י*וימ םזיצן<ווו1ד15ג1ע5 י)דד • יפאציחמח ח%מר

 *" )על?5 ימיר/ושיא חיצד?^ י/זלגער?פ ׳^ארז^צומד^מ? לדיג 8לער
 יגדי^מ^ערו^י^^ע^^^^ו^יט^סןזח^ימצ

 *, י^^(55^ה^-^לןםי^*׳.רףז^ל^ו
 *>־־־־ '•סינכ ךסץז־^כמו ע1>.מ " גז־יה ךיג׳־חז^הן ז^>פלןד * 1^ד*עי יג0גג%עעיעל£ע>פוכ יכ״ל*\ע ,*־־יפגכד?) 3י!מכנג ך1חלז*צל1



 י *ינבז* ו^יכג׳צימו ו <כש " ©ידכעזי.כימ זי^ו׳צ&זוון^מטימ טטוצי ^ע^זי^דיסתיח^יי^ד ♦*]>* 4־ט^^ו ר *־יכל>עה5יפד מ1>כל

 לעווייו ׳ריפויץומל ?!?וח^ומגרומה^פנז םירויה וסידנו המ^ה עפלגי וי
1 

 !רעי^ד םר רוש^ון^לדגממש^מריין^^דזט ןו:מפמד־ו^ד?<,*פ?*''מ?*זוי%נ/<
 ׳1^הויחו^יע^^ח ^דז^ד ג^׳ יןד^ל^^ד&חמי

 ־י#יןזוו%ד5ממ1ני

 דעמו 1^ל1^רו היג*נעי5/8<ו 'לגה(י ךט^סיער 1ע?כ^^ו מ65ג^4עו>%ע
 -ידעו היחי׳ווע^זיוי^ע ר&מא *?יידמו ן<זישד< שזצ#ג5או דצלמ
 לערדסיצר סיוג יביעל ארויגו יןוו^ה/יהו^^ליד^ןדורו יי ויי^זע^
 י©%ומ^צמנ85> ׳׳הוהיע*פ
 זי!חי§י(<ר^הצ)^גו^עו^כזי'מ{<ן55מ5ו י#0* ^

 ר§^רו גו^לע •^יוךו^וש^ ן<י1|^נ גוצךילא עצוי
 ליוי3§וקו '^וךעסשןרגוגוג ^יזג^ז?לע ועאא £מ^?י רמ&נוכ ״״

 ^יי^ןכי^ו^יצי5מ^ל'@<ו *
 י ׳יי"׳)'׳ !<<•״• !־״ ן ;־/זן ל>ל2?ןלימ־מוילזפ!< !ן^נויוי^־ן,^ולו ,
 <ףנ3גלפךןמי טי$|וו< ר^ם^^ג^צו^^מ^ש"^'1•י*"
 ־4:!ןו^ ןמ^ל^יןי^נ !^^ו^חו, צ

 ^עימאלןוו־^אוצמ״יחו "5^יפנ^פז^־ומעד ?יצ&^ו ד^נ *£

 \ י ' ו /* -> ״-. \ '" " '״־'״"♦ן . 'י'־ -י׳־־^•* ׳לףמךש!יםויזרן<וז1הו!וי ׳ה^ס^ג 1ךח1הכוידמ5ועווי.ו<דו^פיג־וכיצ^ דויר^

 ז•

 ^צסשהגני דנייבול ד ♦ע ©ןע סגו ^סש 0וע%ע *ירהצמ וצצ ר\ב דל לכה לגפסש רשוי לגפסש ©יפמ ןש ן *לטו ^ ׳" ריידצד זלידןי *י1כצ ידעצ סלידצמ



 ©ידמיע) *ץי ,^"ד**•**^ ,ף^^ע^*״ע,״״יז'*״***״^'״^״י^
 י גפל

 ידע,יצשי •ו^יו1 ילפימכמירמד ויזלפוי^ו
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 \ י 'םי^ץרמו<?והילע
 •יי׳ . 'גמ&פו? וד5ןועיד־|ע^^ךו/ומ!נ;חן ם*הנו£לק^וצ1עזו ^גרויישיב
 " תכ^ר^!צ%ו?<גו5ל?^י/<(<זזוהמנ*לע5 יחיו ,-גוג ^זמ?\^ ^ד^הצומה^דמו

 ־^^^א^מ8^ויל5ו!085ש1לו
 1151 ז ■ גמתשזג' ודקיוהדושוג'

 ^הז^^ו^קלנ^ייםי^^ץ^^קמיל,

 י^ו:ם^י^י־ל8^י^ג9זא0ז> ם^למן^יגיד יי^^רוי^לניןז^הןידיףןן?.
 ^לרץג£^ע0ץ©נז^א0יי^1יםיךכן י־ ־׳'י' "

 י/ד״זי יצ*

 מ?פ^מעי

 עד
 י* ו קע

 סי־דכמפה^ןדצמרע?^(־ ם5ג5םנ^>י(5יו ץד^מ־־^עהודצעי.

 11 ׳ןוינןאמיק^1^,'גמסו&מודחא^לזיכץו^מל הי>זי ק׳^ייד

 ז^ר)^ר^^הוהי^יפ^ם^מב^ו

1 

 * ׳0עג>^>צו סניז^^יפיעדד -־ד־־־ינג׳כיסו יקןד-^״־לג־יקזינ ׳• 5יעז*ל£>פ דמכזי*וועל43זמגפ^ע^יא ד־דגנכימו מ3פגי6*מ׳" 4פדן^



 * מד^מגיוץייגד^ציסצעז^ו ילז^^כיז♦ ז־י^מ\ג0^^3ג^^3£י יכ ־ינועדי יד->*.פו ^ן)ן^^י

 '^{0יון8ו8?1י1 ^ןא5ימיו%ושיי*רו1נ^ יגשלוט^ז^ליט^יו

 י ימממשןזי1יתו<ו מ#^^^ו<םד)וז^1^םףגכיר)צ^א *׳
 ^)^^נערז^ו<י5^ןו^#^י^ן^י055

 ^ה^י^ם{ר!ין^ןדזח*ע/י^^^/^^^ז^עייו©*! *
 ועיי׳ג.■׳ זו^ד^יזמואה {<6ו*?מ מז^^י^יד/<\^>תזצןו>ייו ׳׳ ה^<ך1

 4 ׳*

 ימע ^מצו^^צוא5יין<^^?^םמ^!ו5^>הידן
 ^£^8ו^י ^י^^^חסןפוןי^כןחמצמת^^זי*^,*6ו^ק^ז 1

 ןוזי^מי^&^ר^ס^^^ע^ו <^מפ,יההימו£,די " 4
 רמ$$ן$' * י י וןו$ציו8צ£!ףל^זןז?י§] ־־

£ 

 קי!
 עבסו

 •י^(ל^י^ןד\<^|ון^מ^חרו^^5וק^ב^^^?ווזוי]צ*9< ״?׳
 ע1888^סיח%?כ^ד^ומי5^?^סיז^י?י ־ךפ/* ^,מ ןצצ \

 ם!ג5ו^ל^/ז)5^ו ׳׳ ישד[יף*<מ^זוי
 !וימיו י 6(*רחמזיאו חט^פממרו^ע ^38מי5ו^ר1^ו$גטג^5מאו

 #ל

* 

 .עהל

 >זא5שידקד^ו ?והיצפ^
 ימ^סי&ח־^"

 יו^ר/״^ןןייי יי
 יי^על)ו'* דדדמנגלוי יקח)גיגןוכד ׳• סכנ־יניו םליי^נ״ ייה םננחיו ייז־יי-מני&ו סיייד? דיצ׳־ קד ז^ל>כ>נ עכה-ד-־יכ^ ןורכיז בו ןולכ!^



 |ךףין סיו^זי^ םגיגד״מץ• 5ין<ד^ ז^עיו חןירנעיעצ^חמ דלץייו ז*ו*י $>' שעיו י1 0י>3♦ ן׳[י>כ 'יחי גיחדלכ״יד זלי *מ״&זיצד

 ־מי.יגהן^1@ ד^#5*זו9?נ§'י'^

 ?" ^1'גת^ן^^ן^י׳ז^י^^^ז^המ;1י^םם^ח
 £ מה'{^^גג\<}ודןל ^רועיד
 * י ־ד*ינ*י5זו םי^^מבימת יוליבו ץ ןלקה^^ר ,1יעמרש

 ־4. ^בגו?^5'׳5גנמר^?5ג5מכוןלעו*דא??!ר5גר^^עהעידל^יש*ץ.^

 *צ^רמליציל לעלעמ^? ךג4**צו ךציעכיזח םידןי-רצ ן<?לפנ ימע
 0ע׳י*ד —ןון -,^דו#^ר£^ל ימךת?^?לכגרי י1ןר ו<צל5ר1<צו*תיאדעידיע^'7י115

 דעה ה3^ה?1פןן> וע^ורי^ו 5^ק*53?פ/^ל ץיקמ
 י>8ע

-£> —- 
 י .-ד• '/

 לוחה* יהויךחזליע4לף *י

 1 ו^וע^מ8!1י דה(שןיו<מחוד1ל^י^יע^^גתיחשמו ךשפו

 4"י ^ שי׳&ח(^א^י7/ו?׳מו הי3דפ ד?דחט{מ חכ^דחהףמ^ו?ח ׳י ,דחמח^הגר^המ
 לי^ ■ * ** ״__   / ו . —4* . _ד׳-* . 511^7• ..[א ,-סד- , |^^ן|ן| |^|^| ן1^



 ^>ץ׳זן׳>שע^ 5/ייייר* ימילעמסדיעגיגיגסהותיילע**סש^ע*)י^ש^^^״)4ימשישושזי*>•]*>

 ־ךחיחשמו ׳׳/וי^המ־עשה ם^ו 5ושג5ם5יו?> ^?*או/דו^א^סנ^לע^
 ׳ו|ו,.ו^ויע^)<^^^יה^(^9!^ו<£י^1<<^

 ?ץ5מו ם1ו8!?ל^ל/י(5< חדמה$ןג^ש4עז>©מ!5^ל1^ ם*ר^ו*ךל5יןע*^ח 15
 ו^^ויצ^/^ו#מחרי/6^י^יז^^{^^ח(<

 .׳ף
 $שמד (*יזוהתיזיומז׳ !וז^^^י^ע ד#היןן</ו1מ^ד^ ךמשה £ 1
 מ5י.המ?>\זאןו(ו ע^ל15>ז ׳׳ ץמ?:^עי^ז/^־מ< ן׳י^ ד&ע/י^^ ^ י
 ס^ז/ימו^וייופמןרו^ש^ ^/חמו^(^1מ^מדו^|ו5^?)<ו

 יע״ סיירןםןו^^ו^זעחיי //ישתל/ח׳ 1ע 1 /׳^/ //ז ו?7וח?ן׳ען*'מ7קי7

 ׳י ^עדו^?ז^^ם^־^זרףד^/ךממ^ ׳/^זיפג׳ר
 5מ*ו ^.י^>)#מ^7ה^ד^^^/יא5נזדן
 ^למזוו&׳רמי ץלןדמ ־ממצגה *^מרה ^י^זחהז!דנ^׳ר^נ^מ

 £ '׳,?חרז וןכד*<
 וש>ן * ' '

 ^שיי^ז^ג*;עוטגי)*ק״ד •זינ^יטו ש״1צי1 ו^ * ך~ץ> עע1ץ4 יהגבעכ^ ז*צו מזרז^&ל י^ולז4מו *־מ׳^דעוצג*לעש*ךיז♦ 'ל־י-כ^יצןעייגבצ



 ־דז־יגי צהמ1צי0ד6עןפמחג>זויו ופיויייימח*׳"*"׳־ יהיואיעויי" *^ע> וומפויבחיי *ייזי יי$7י *י־יי*'*׳1 > *יייי יגירא
 ףי ' פ לאקזחי י

 י 7 יני^׳ וויסיימופו זייכרחזו^ זי^!#מל$מ9ז זאואי ו^יפיד אעלמ
 *ח י׳"'/ ץייק^ם^מח! ימ *י * *י * '״ ~.^4

 זיז ז ליו>מ5ז עיו^י\רדומפד^'רע#ה^ימכ ^למיהוומירי/<ו טאחז ׳-ץמ^געימחו •
 י יי" אערזותור^הי^יסו יזיו)9%וי!רוזכו'םחמעלוינליאו 1מ$?ג©ש

 ^יע^ו ,-^ה^^יאח^^היבןין^הע^^^ו/יןרג^חרו^דחןןדפד ^ ק \ \ * ...׳-*> , ״*4-;^ *, " . ':ג*0 ^',4^^

 ו^ל ג

 ״״<״?£ יע!•?!: י5י/*י7ד ן/"-?1'׳!1!(יו•*? ׳ו יי׳״יי׳ י יי״״י!יי 7_-
 4 זיי'ל ןיממ ׳׳הן^סחש^1עמח5וו^^^/<ם^^הלאוו/יעד(ר^
 ? וןלזסהוזי־לס;א*/יעו אצרמ?י^<זי1עמרדרוח5>רו1^

 !:;;,י זו

1*4 

 מזוי!

 ¥)0אלזזרעשיממ^ףמ^מן^י1י;
 , ח^מוז^בולרערתכ ׳׳ חלקה/וודמס סורדה רעיעזרגדא;

 ז ד ך ^ו^^^ווליאו ו^ו'ן%לא/ו^כחמוולע^

 . ונד^ושמח6!^:

 ןיגי״״ייע מזןגוק״ת^הו ^^^םידן^ז^נ^חה^ן^־^^ויק^מ׳ז&ח^^
 ?!עממעומלןכ^זול 4ז*זי>ין4>ח*ופ מ? ןעגמלג גיל&ח " עפועד דגמעהלז♦ סודדמךדל ־דרכמדיי ^5יפ^ פ^ללד * ץילחו&פל נ*דןי רזעיי נ*ימי

.[| 11, 
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 'ן*?תפן דשזיי יעא דעע*ו *י׳ניכדי) ז££?תךלי7

 ןל^יופן יזיז^7דו<ד ולגגמ 7 £ ^£- 'ן — ז׳-ד-ו״!- .י ^ )- ׳' .
 *$^ע5!מ^'*ו^קס/ה%":ז7^יד^מי^ר^ום^רןגהךללי-ימזכ^יךנ?^^(!* ^
 יין^ו ז^5ו ,׳ז^לאח {<1דאזשמ*מע^ו1ו* (ייש^ו ^ביזמ חר?ו<5 *^רדג יי^
 מ^!^0י!^ר^^5^ו^ל1אמנ^ן^/ו1ד8פ ז,•־־ז ז

 -#-פמ׳ס)זסחדה ךדי ׳־ !כייגעי

 נמזה^סי^כחימ^
 ו*ת*רו[וצוז(וצ גיך*וצו יצוצדמו יהו^יהו^ייה^סידשעו ועקח 1 '1
 ס׳דממ ?נויזיחה'רמ?ל ולי#ו1 ן#מימיז ןיד8לןזיזשו |ד#ן׳שמ*ו ,
 קיוצוותחילצ*^־ד#^%ס;4ןעמז^המוופוסוולממי/^( 'ל ,ך

 ס^שהס^ל^המשו^^מי-דרזצ־רידזיג^^יננציתו?שמו1^)^כיזיול}^ '^'

 י*׳ ׳י ׳*יי־י׳^/ו(׳ ^ען׳^ייעזץ*^ /;ז יחיי^/מחעקקמלן\דכסרזיהמקלל

 >יגזיל ^

 4— ׳• הח דז<זען513 יייד׳ן♦ םולדד וו^לי*)יי^ללימו^לחלה לע וייפזמי[)ב1יז1)ןנו^ח)*׳ ילעעגי לזסלעע) ן*ב לז&ען ןגו ב עבלזד

 ץ



 םי£1פ^ה־!־׳ ןזהביד (<הכמ?וי ן7>ר(ד*־ןזזוי% ^!י
 1י1©ץ^ננל7^ר1נת1נחולו^<ו5^ה׳נ5קת,עהמוס'11ואזשזנ
 מ^רזו^ירוו^^^ז^ןיולב^^י^ן^^ר^
 ^רש^^^חגסירשגר&עק דלפ?הו^ו*זחמו ׳•ון&וןידהנ

 ןזזו׳^ו (<ניפי ע^^דו^וגו^י/יגדמגשל ה&וגו^מוילוצמו
 ^^ו|ר'ץ ^.דעויו^^מפצ־ חיו^״פ/י^ד^ד&ערתרצינ^דדח אזמול^ו (דדז/^י

 'היל$ ך^יהן^%ת'א^מר^**1^*^מא^ל^חי^#?ל><(ד3^
 - ידמו^ ם6ה^ל
 תה3־^!א^מירטצז<מ?י^ל{$ופ* חידז^מ^׳תעד ן*חצו*?ל1'צדיו&ל חיחי׳^

 1 ־^ר^נ^י^*ייעמ^י^*5^לי^ל מ^מחציל^יד הו** וכ5ןמא

 *ן1ן

 ל*י(י:

 יז4
 ןי&א

 תגועזיבד׳• ימזדעו<נננ^ה1י^ו עיימנזיימע^אע^פזימיהי עירימיץזיי^ זיבז&ה דיעה ■5זיגיכ דיו וזניפ בו •זיגיפח* 1>



 אמ לא&חיי ס׳למעלחאנןיייהעיסלמעו ןיעממ *לייאד 0יל>הע1> 0טיזיהיטיג״א.?!) 7מנ*יז<כ!י>הו טידמע יילימע) ׳'•ניקי הל א'י היליגעל םילמע

 3יה ו
 קע
 גסצ

 #1מ ץן#קי^^ע1^ד^ח^מו

 '?'->- '/\- ••-.כ••־־•. ־•-• • \%ה^יח*^ים^ן5!וו^^^זי־־'י'־־<־־־׳־׳ ־־*־״—

 ־^1ומי,ו.:('ישך,שדןדןי41י ניהעדזילןי^ןירןש^מפי^כא
 זיועמו"־׳ 5*5?5י5ס ע^למ^נ^רצהרל ^וו>מ5וע1ע)י^ה

 1יא!^לף^8*דואה ?י^תי^^יעז^חה ,.
 רי^כםיינעפס^דשוש^נ^אג^ויע^הו'רזא&דרחה '*
 :ןי2!יר^ב ם^זזחן<ויהי^י ־1
 ^נגץעיכןי^הגיי!^ו<ו^זןי14^^ן^ע^וומ)<^^ י"
 (יוזוי 1^רו אי^יז^י^חינ 1</וי*דש יצליר יוהמ^ רוזיוה רוזל^ ז<יתר^ל זימניד
 יפסזמ^י/חע1?^ ^לע^> ^דמגע?^ו!<$ך.ה5חרו '*^זיבי^תיהצ ז*לצעמ מאירזמ ^

 ^לעי י"
 יר^" ־ "י

 .4 ^4 ״ ו <1.4 11( ו׳״^

 מו*,תיצו<פןימ
 לץמנו<ת31ממןפו י 1

 (<ז^)יימווי^/וזמ(<ש8> ^ןיהולמ>ו)ע^ה)ו1^5י5ה5י5ה !ו$ן 1
 ר^קזי 5חןר ׳־^ ןי^ת^פ|יתן11עמ^ח^ ן׳זל^כ^ג רוחה דו^י ן<6ו*ל

 ־־״ *

^§|| 
 .תעה

 -^י
 ממן^י!5ליןיפןי^וי;
 ןוי^יי^רזיוףיעיעמ

 קס5 א^פ^צשילקו י ב!5ס׳35ס,1וי^ל5י59 !וןמםירמעבזא/וו^ו
 ^ח^.ח^מ2^ה^^רז/^>^^דזן15דזו1ס^ י

 ^ימחאיו^ןו^ה^.
 ו '
6\ 

 .*יל׳
 .ח םה
 ״• / עה1זי

 ־" . ן 1>נצ
 . /״ עגגע עג>*

 וונטישהייבל העיו עז<,מן עלתשג)•לי ב;עייוייז ׳־.*לעלמ עע׳ן םזל־זיזי^ל ©•למעי 0ילי3ע.ל הלל ן5י לגניי לה ופני!!*)סטמ ס־למעפלמל
 •׳.י4?1^טד 13 ב דבוא לפה י זי ל שעמ י ורעפ

 ||ו^



 י*• -.יי

# . 
 ״—* 'יעצץידך4זייויי׳ז1)4יחזיצפזיי־י^^הצשצון^חן> -4-י.>* #

 ✓ * 4׳__ — ״. .-^.1 ..*< .ו , . *♦׳׳ * נ _ _. .

 ימ

 למ

 יע* !י■

*11• 

 ׳ד)?המ׳׳רמד6י

 ל* — - י״ י ~י*׳ << ־*"— \ - י 7~~
 י** י . 1
 ף<דףןיג*גז>פל*"צזו)?/^;$י0)ד^וי^זליןג "צמ^צ(גיכככ)חכ^מהעיןעלנדמ״מייכיעד©דעעווע^זי^חי6י/כעעע0זידיגבלע/כין>ן לנסהפ>;לוע

|]1 
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 ע־; •



 ^>,דחוז׳חיזיצ^וב: •׳^׳^־*׳•׳ ׳ ״*■׳ י ׳•■׳ יז ♦ידועעז [*י^זעוו ןו<יעי)י*ד>>*י>י* יי *>*יח ^ייצ* *>ח כ^י>כעצד 4ריכזאו

 90ד!^ום5וופל??י!!

 ןו^ו^י^ני־^מ^מ.. . _,
 יצ^ זש?מ^כלכ ^1דהוצו :םיכנלהו^זיהועלגח !^לזאה
 ףך1 ףרדה ^זעיןדמ^רנזי־מזי1?^ ינאץ־ו^ןגאיפוןלצז ז<ניעמ?חמו מ5?ד?/ז

 ו^'!^^^פ>^מח^^^נזי^6(ן(^פ^1
 מ'^ה עצ^-^זפנזל־ןטעב ם׳דק^דו וי^אדזג־יב ם^ןיל

 ךמזה^זרי^ין^5דגז5^^םיי^?^.ץ^ןיש^^ו

 יני^ו
 !!^ן^ןוזיש^ו ^,דה^/^חיד^וי^^דפ ?י*?.דהע*^למ*> ן^יצ1*6

 'י1^נצ#ע^^מ>ר^ ?ולעמ ויז?יז ק^'יו^ר#%(*?יצון%
 ?!צי^גיוימ^^?£^|ד■^^ סיי^זומ^^דןדין זפא><ו־8?ל{ע2כ מ
 {־י^רר ירו?^£י?ידז>כ5י ?^/ו^^א^ג^׳^^ייעדןיה־מתוגי^יחהמו'
 תפעלץןוו^מ^ר^ו
 ^לוי-^םי^ופ^ן^^ע^^ועווןילןןוהממ^יי
 ,׳?יןמ^דישמח העל^זיאצועל ם*וןלל ן<1רילצן*?י(ר^ז־הון< ז<ח5ש^^דד^רלו<ד^לל
 ^^^!"!?הןה$< םףעמח הנעיחה ך*$ ר^?1פ1^וךי^ע

 •ייצ -■**^
 ■"ייצעיןמגו ^פ^גמןגמ^היגג >9ךי *נ״פעזעיעיחגימ׳ג לני5^יכייכ^יח^י!י* מל(י 5**ןע * **ן?יךי ןי*יגצ סילוילי ףיל לרגמור^י־פיייסז



 זןת&מדד עידדמו ,י^^חזי ^ח!ד*3

 ׳^רומייזוויוי^זמיטפ^צז

 יצור ם^ח^^שי^ג^א&י^חילזא
 לחרה ןו15^ל?ז^ול^ל %דמ$וימ?י$

 ^!י^^מאמוממי.

 'ויזגיז^י^׳• י־יתייגב דינ׳גח ןועי׳ה ^יי בזע^ר^ז♦ ^עבלח ך"*^*^*^*!י*׳1>ף עי6עויז*1>;דדימייןל! ;,)ח*,",,

 ]רואמ

 ^ 1 ן

 *ך"' * .יו.״
 גי^צ )פפל^דלג׳כ^ העןעק ן^זיז< לפפמגגעלה ^ע*גיקן }דידפז ׳•סי<#מ ס^פפסכפכה 0ץ*פפ קח ♦י)י\>פ 0ח>םז*פצ

 ו



 ז־־ו

 ,.1ץץ?ח.ר^י0יוו<ר>כ ו־סייצוע עייז**י *יעז* המחייב :ה^^יף^ןי^חן*ה זן^חו^כובזו^דה אוהה םויהו דיגיייזיי > *יהצ1>א

 ־ד^עכלח !ו^^קמוףהמ ה^ש^^פזה^שמחזופדא ^
 ;מז&יפחרו^לחיתפל ן^1ת מע־ך^ל יצ^5ו״י<ו יי ס^וןלורררד^ ךי^דע^ד^ה ׳* *
 ^מ3!^ד0^^ו^םי^ך^/^ר^5^ד199?מה1 ־
 ^ *!יניס (ייוזיצ י^^ר^ייו^^י ו<!וו ■ ורוצפמ 1

 ־דוע^ ;

 לחו
 יבדהו

 ?ורטפי

 ימאו
 .יומו

 '1יי * !1 ״ ^ ^ י י ׳ 1 ^ ^ ^ (ן•

 _ ^ר^ז^י45מם!ו^9 \ י
 יי ^עיל־ןורפיצי/יממ ירשמו דנ*!(י יטזומימג

 וריהזי !קירי ^ןלה וחלבג ץירזויבורקמ !יבמכ יוכ *חטה דכ1וע ז?- יחע1ה>צ זעי״ין׳לייג יממעהו ^ויצעו יייזןי^ץפעהיע עיעי• :הי ז׳עע׳ל הה דטיע



 (׳

 -*ילפ *יזי&׳ז ד ,יע ןיזייכ וגט^עיגו לטיידיי ^כ.מזי9'׳3יה^זיייזי ר^&ן^יכ^ייזי־יז* דזי^רוע^ייזירזיזיייו ^מ^זץיויימייז4*!* ",*י

 ^3|י •'3,*,*" ןימ ג*1זי ויג׳ג■ וטירו,ד* 1ח1.מפ יגידות ןי?חי7 פ ׳י ץיעס^ןיחלכל רפז^כיי^עב סייו סיזו^ה יקח *ץי ייניכישו * ועיד;/ל

 ז^לצגפמו יי הי&ז^׳יןיז^מה^היכמנן^ויו #יג^'^*יי5?איו{ו
 '? £־^יי ו^יזנ^ ו^צדמו #נז1מו 1מ?ו3לן ןיי&י^רוע
 גימ וית

 'יץי ", !י ^ ׳ז׳^י /1* *י׳^י /י׳*י ׳/י /״0וךי ;וי׳'1ץח^׳^/*י״עי*י׳וחיעו׳
 £ " תדתתא^כהםי^ו^ובי5מ.5?5ס ג%ג?וכ דוד^!ע*<^ש׳תיכד/\רדת
 מזעדיק שידואדוחס רוח^ הימוויזידצ !<רוט /<תיצד ;ןמיירזאר^ן-תזקה

 1 קי^ו ח&טון׳ז^^ץ^תח^^ת^מחתגדמו^^י־^רי&דמתי׳רד^ת׳ד/^
 ; ^ן%!י^^ר6((?)י1>^^^^ו5^מ?י^<!ו
 ף 1י.יח'פ ?יתלן<ו ?ואמא ^גדיזו^מ ךט^פו ץז08 ^דיי ^זמ**ב ן^?פ^?©ד?כ
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 יוא
 ׳ם^ןיפזיו

 עימלפעלוו^ומזור^ל^או^קהסה
 ע5 יע^ישרקנ^&תי וילטכל'קודנז וצ5י/יו%5ז6ז

 ב1ת מכ?ך?ל יחב^מ? ץזש&ועיו י^דןל רצ^דמילי^עד^ ^גנא
 יטו^דון^וצלקי חמהו רעדקמ^וןיצי אמ^,- םיז^ידהמ ץמדקמ 9יהנ עיז
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 *׳ יגריעי זכידצ !4ד^ ןומו^י מנוז^>ד^מ%^ו-־וש^׳?^ש#ואז ורימש*
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 ' #<^?^חמ^י?^יס^5^זםא9*ז
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 * ו88 !$טהכיי(מ/#דן?5

 ^ח!^לו(ו^'^)|ג,^ומןומי^יס^^^מים^יט^
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 £ ^ה;מג0^^^^סרע/ס״^^יםקז!כלם^ח^ס
 ״£ ו^ןוכ^ן1^ד^^^מ^^^וצייז^^שירו^פ
 ^ ךמ ה^ו וילצגלסייןציכצ ^בה*רש$שה3לןמת!ו ןלצמא&שיוו $•
 | ] 1^ךיגמ ?מו זשלע7מ *יהיצתר מכ^לכ ׳י םצמכה ן^ל המהפזלן^ו ףמ> ה
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 '"ן־!• ^כב^אשיק^־^^עו^^^ץיששדויו^ק
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 !מ5ע0ה51זי^^!י^ייימו* '^?לו^מ^סדעמווזציצס

 ג??מו '•יז(ד5 רזחהה^אאור ?דמיץזמ&וו ר# לוחצעצ^צ

 ^ו״ווי*׳?ןמי?יוו""•""
 -3״ אזוו^ןצו^^ליעד

 היכשרזמהזמיחיור?" יציוהדיהי

 _ ־ר— . •*־ *׳ו וזי"1

 ימ*וי>

 ג־."—-.

 <1 'י

 .1 גירוכפזי

 ךייחהוה#יומג>ל ךיאו ^^רן^!<פמ^9^רי?ה

 !י!יעדיג חדידמד ויציעל ןשועל חוירמ ו^)י^לפ^ו^ן#רע*
 מ!^ן^יגימ םוו^מ?
 15^ץ35;זנ)וי ןילן$?וו י^זא^ *יזע ללז^^לש.׳ב^ח^^וי1די
 ימענ^יעיער דלע ןזאכיי^ר^^^י^ס^ן^ין^ו^ע*^ או'*םחי1ג5\1^
 והשיחה 'צר1וןויי]ניואד§א?ש ,׳תןריטצ^^^מנ^ויןיעי^ו

 ^^ימפןיו^?ימזו*1^ו^ח#^^ד^31?*91^י >
 ו^ו^\1^ינממןןמי^(עו^^קלצי^י4יא^י^^ 7

 ןדנ^סו םי^ דמ6 ימע יגמ ןיצקלו ו ודיצע ו^׳ו טושמ ץדו ו^7<
 ( טז&ןילקיצז טושקד קיצמו טו^ל ןמ?ווני.8צ\יהי ןמןז§! זקן04יייוקל/
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 ייי-
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 יט$? הזעריעועתמטחו םיןג^מ^ טויל^י^סל^עצשו םיר|
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 מוי:
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 חו<>ו60<>(ו^>ז^^
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 ■ . מד?יררמ!בדפגגי

 ימו דוי ץעימממ זעילב ןן5יב לילמ י ׳" סכונ״פ חיזעגויו ךידידהמ ךט״לחיי ךגכוי ־דיג>*ימו ד ו^ג״י י^לונ לניצ צח;נדןיצץ*י ןעגמ
 ' * ףועל דץ1 סימו פכזויוןגנ״ומציו ? *

 ו\עע

 ־||| 5יל£ל*י
 עיקויו

 עיוצעועילצ ן|מי1

 צרוופעוודיוכ^שו^זעו
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 "ויים?5ח5זמ<מבז)
 ♦׳__ ^ * . \

 ו<נרילישמ1עמן8

 _?״^**^^חןח׳^דממזיכ ׳אד^ילערפמ■ 4,
 "י** 0^ר^^י^^^ו^חא^חו^^וו^זמפמ ץי
 :15מי^ איה ןוויתירד1ר8 *זרתי!דו]גצי ("זו ה^^י׳חמ^ דן^]ך©ר^ת ?ית* ל

 *$י דדי^רנ&ז^מ ןי/ויילאז:היזי^י םהיל ומב^לחכ ךא אישכל^ומ?
 ירונע1 דייחג^חא ס^ס ז^רפותתו 1 ן

 ר^זסמי^יעמ זויתנשחאה 4 *
 "*עחמ ז^וע86־^לג^זי> ז^*^ה^ר*צםוןלמ םדיגהו ףיכופצ־/ודגפה םיצזיגאו ם־פ
 ^הפומ^^אהו^1פמן^פד1<פה5יו^^^ע^ |
 ־חאו םועאוותמם^וכןוןנע^י ר^!5וןלפה!וז י1לארןנא^!<מעמ
 יערןלל הנועיחה ר^ח!?יאאד?לת ד^7 ת^ה^^צא?רמא/ו1<טחת
 ןפ*1/#ותיז(<)נוע^ו^גת&ן^זןו^ןמצי^^ואןית ^ל

 ן^ת^^¥!^1תי^5א^ו<מ1^י#> 4

1 
 1גצן

 \*י׳׳ * ״־־׳ ׳'^־ ? ־־ -׳- '^ ׳ ^״11^-■^^ ,!לו״יי "!יץ'ו*ך>,*י י /#ו4<י

 ,ץפ ןיתילתומהראקגרא ?וטקמווזאד ז<תריפיוזע3^5 !תוע/ל!וגג .

 הזי!1ומ%מ רוחפרדחהןותילץדיפעזיפצדצו׳•53ן>^ר^פהתיחתמיי&ע ^
 *י־י זלאימאדו רוזדתרותה א&ונילע^דיכע $#לו?יו<ו־

 ׳•-לגזגיגכ י ־יכונ״יחזי ז>1גן ׳"לד* לינ*״ח*.מזמי>פו *ליפ ד־מזב׳חהלחד^עו דל*ו *מד*1 ו*נ^יץ1) ׳" לי* *עג׳״יחפ 4־**?ויו :מנגופו^ין>> ***>



 ^ ^ע^־־ףיש&ז^יגישיי״״יו <יי**י *"ידי

 א■ ונייזיוהמ^י&י^ילק^י^ה^^^י^ימם^)(1* ם^?!3זמ^י^ס^^7א

 מא^ו83ל^יציפ1<י*מ ^וד^^ז^ז&מפיל&ממ^גמן׳^יצ^^ו *ןאיצ
 1 דעש*ןדדרימ<^ו ■'זיאצי־ק^לםוי1^ !*גי^יל^תיכ^עע ע^למ^זדכא^ו

 יי
 ?ינ^יג^מליי זיהי^5ןמה@*יו ^^ג^זיי^ז^פ^עוף^ה^וד

 ו ^ד<מיי^^ע^ןי^ו^^יו(<(^וו^ש־גיחיוומה^

 ן ימאלציני&^ו ו<צ$יצקנ/<<^חשמו היייכו^חשמדסזוווןיןיכיו&פ

 ו ן '6זמיו ־י ן*#דןו ימ ימגעמ ז$$י8**ז ?זבולי י&אי&גינייצנ^ו ירישמו
 ■" ח^ו־יך5ע-^ל ךומ<דחבוח^ ^%>זי מ^דצמלך?ז^רש^ב

 *ן יל רמ^וידחגה^&ש ע^ועיו י^^לוד ן^ק^ימהה ^ד^ן:זיהצעח^ל
 ?י ^ונ^^^הזי׳^יימומף^ן^^^11^^־510^11

 ^1^הו<^?ק/י(^^/*ו*/^י^1יזמי^עוש?
 יי^י^^ז^ ורך!ן ז^מיד^ןזז^לילנה1^ םי^י׳ל^סס^ד ^ר?8?ז

 ך־,,* 1#^©ן*(ימ ן^^מי^ד^€):ם^מ^לגן0ין<*דקה^ן*קלן<5^!ר
 * ה5וו:^ן^ומ^פ7ימו^^'(ימרבקעו^^קו־^^ג%מ
 * א' ^^יימו^י^

 ^י1לו^ויז^/<ו5^%#ן^^מים^!י!י#ו)יצ^רןמ?
 וסזו^ינט ?זהר/ווייי $ןוצמ ן^י׳ןו^״י דמי^אשחייו $י*חו*שפצ
 ^ונימןפןולמיו&ייי דלי^לןיפי^ומ)ן@ומו ןי^הויימ ןנ7|{י%> יי*

 ןי;"

 יכוג&^מק^וא^^ ץע^ו י*1גןיעמ
 'י ע1י>וענ*ע ץ*יףי>פ *ליד;תזד:גפ>לו םי^וי ^ישי ^געז^פ^דן♦ ^ידוע♦ '־יגען* ד^ל *?־סיפיוגו לי דו*>3 די **י ׳• פליעכ יח>ב?יכ זיטרוד>כדי^ן

 :ן?!ו

§} 



 סי^&תווטמנה־יה
 הלו ,׳?דוווםןח^*!י^ציגע^רצילנממח סץו;יןפ|וןי$8ה סווד/ו ןעי 1

 ^*ו^לבגו ?ינוונח הש^ד^למיערמו ס$זןמ% *'
 סזזיזזוזמצלמ^מצרמד ^6^סו1רת^מיע •^(ד/<מימה >^?יגי^הז,י?3ע
 *זנ1גלגה מ^כו קש^דןי^*גן ?רזוד^מ םי^הה/><55ו ;ז<גמפע^זד3ר*ו ת^ו

 ד״־ךעייו
 ^^^■•^ודןל^רגיי!^זח&מח ה^אג%א1ס%^לוחתמ^די־י

 ז^וריו ל^זויצר^וןנ&ו* םגמוגמ ימיעו^ייימוימוריו ר־5י1י
 הויז• ו$7]$9ן!אץןו$1 #$> ודןמ^מלמגןוו?וועמ<פו :אמוייד
 '׳אגנ^דעל

 ד8,,4,״״1,-״*1, ^">־־יינ"*1^^״*4,י 4.
 י(יחימ1י¥י)מג־׳׳

 0^נ^ישעידמ1פלגי^י*ד>ביכצ 2זיכג־^ובן $0די1חיריהזיווע^לין&סוז^*גדולהל;י*^דפי׳* *!לפטילפערג״עפז*£*כיטפש.*י



 $מעז,9 ׳• *ל״י.מי< ז;גי(יד ג^ני היהו *מ*טי*מי*פלי<מ ךי־עסילגי ךיש״י׳לי •הנויהו ל םיר^ל,
 טכקי יי\גפשייכי יו9*ילכ:

 י * 10©ה*יל>6^
 ל \ ^^^יץנ^%ה^ן8ז*^ר(י(יה

 ^)י• ;ינז&ז !דהמ םיטצשה תימש !%ו. ׳■םי^ר&א

 " זאז^ס#י% ?מש* יפימצ א^ש/זהגגשןי^<ו׳׳ 4דח^ןד ©מ םידןדתא^
 ^־ ־־ ׳-'-'׳—■י—
 רי^זוי^מי^עם^!?

 >9ג

 דח

 וויומרו^אנורמ&חאדעמ©'
 ס

 הייפא

 ןציאי

 ילפ** 0*ךי
 ־ ? / הממיאנינ? המייקלמ יד^יק^דמידחיןתממגדעק חח ־מ *יק

 " ^,^ז^3ממ^^ע^מ|^י^מםוח^וי.ךמ^1נ

 ^רםוח^וו^^^עםי^ן?]ין<פממ^^
 סיףה מ!^ז^^לומי^•יחז^וןויאמעמחר^ע^כיפחודמ
 1יח^ו 5מר 0י^4ת1יזעפ1ר דמי^גה^־ר^ וידגיה זיגי (??־1דע
 ^^־^^•*יו^^^^יוזדי^ו אמ^ואפדעממילל5יאפ)כסיזמוך*ו 16$?■

 ע*)צ

 ןייממ׳
 הי^ולגי הדג׳יץי ^ נ״ינו*גיד)מ*יאז ^יאו מיהצי ♦גספ *ו היעדק $עדץ'• 0בףכ ידעי יילמיי ^גואי ^י״יממ ןי ^♦קיסידץ דיבצ^ד^.







 'י3* דיעגיפ י\זיקג ^כ>0יסו -גע3 *<*? 4 '•■י״ל£_

 .*יהנדגי

 ר •עיי

 ־*עיז*ג׳"

 עסצ ג״כ

 ,'45י_1 גייזימח

 1 ג״^ו היש *יז• *נ׳©~י* י*י יי*ימ 8ו*ך* *•*)£** *0**גיע .^ ^ ^

 1. •$ ?ס׳^ זקזא ״,^^׳?^רמ^כרמנ^ווהנ^יתגטזוןיפלא^ ;יל>יי

 זייטבי״ר ^^ן^ל^1<1^ינ1אס^ס^'|^מ'^
 1**מ% .
 ^ינןי^ן%זימ%6^/י/^^{וון<מו^^^ר^1ז *
 'יזיהיהוג?5־^? די^ירעןעז ׳׳ןןדשמזדן<מ וע^כהזן׳*פ^יע5ר1י אנו*גבר ץזדילמ
 ^'מיו!ויי?3?1י!ו!<$אמ££ •ון@זז"*1־ ־--׳'־'*־'י

 .ג רוזעו
 ,*3עי וזיעי

 יחו

 י^מיוזץפ^הג^וזמו^חר^יירחזז^מנ^רס^^ייעש
 ׳׳דןון^עווו יח רצ#יעוזו לחמ^עףהיזיוסו זיעלמ ז^ישממוימ
 * ^_ד- -!- >*־ ♦ ר י*׳ י׳—_'״׳_ . 1 4 6 1

 מ־עד ן<^0יפ םךלוןפיע וכיעכפו .יזע!3פו מלי^נצר ף^י*^*חי פעפ^שםיןלוטיע*י פיפט

 ׳׳ י*י)* ?י ךירפ

 ך %

 '| םיפלצו םטקמסילצעפגי^ו^לכוממח!לישי^מךפיונ״^ג ם*1פ עזס״-מיייל^ ימיג׳^כ י יטכק הטפ^פץפטחזו וצקמעמפפך***^



 ה*־'

 6־'י£יע< ספשלןזמי־ל״יייי׳ג עי1^ "־■י*'*־**'6׳' *020 ד ר*#*, ׳• ימע ייעציזיל ןמר4 ם-רוייב ס׳מ די^׳סל ל דיחג

 \ **. ״^״^זייי^י36לו^יז!אזה^^רשאע^מ5וזו5ממ'>וזה
 5יד\פפ.ר ימי#!!??

 !עממה^

 ׳^ר חיהי ׳"ק/7ס<^01ני." •׳2? ,?'?,ז 'יי ייי' י \י ׳ז״-י׳ ו י ^יוו*ויחין״;זן׳ן
 ^ןע^ם^יהי?מ1ר?ו>^1ביםיג^

 ידמדמעפס^^מ3זג^ן^י/״ג־מו י!נג?ל
 מיז1ימס^ שמ^ייי^^ויד^מ^ו^/אןק^ן^מיבחןט&ןז???*זר**^
 'יוע]ן51!ינויפכ םהו םזיתעפירו ם!ומינח ןמכ ה%^*ימ|רוי מ יחנזכמו

 ^ל.יןתע^יימ^4׳^ע^^נ^ו^^י^-^?

 דגויו ^עי 6?לידי?<דהן<ו ,זיב^ר^לעמ ־ל{<?ה14<ו העןינקרןת^^ע*־ *גריידו/י^־
 ז!ז^ו|^?םי1דחז8^>סמב םיערמער/^^יי^נ <^ו<וכח יוגייוזי •םהפי ם^ל

 .יישצ וונזוו 8?דקסע ו^רןות!יו^> יו 'יו1דן?ודזמ?.רשי שולק?* ומ?.
 ^ע3ןו^ד^?*^רו^*>י5>^זי^חר^^צ^^'ז<^ואו*ץגהו<1<.רי1ד5
 ת^׳דןזועיד^^יחצצוגז^ץיר ןע$מוי וק5ש ןוווו^^ז^ץממי

 5; וגמ £ > :ג /.
 ז-" לר1>י
 בטקמ

 .£־־*

 9ודקו^הרןהלאח^ןכןכךחדמקקעמ^קכ5וד׳רן^דמ^ך^ד^

 . דד צ^?ן ?חסופיקז/י יזע ט/י !יק? אוי וחךיודיאדסא
 שי^ץ^מויו&^^חומןיפלימדשוע^ממדע ומממצנישלמ
 {דמממירלגפ (^וזמ^יותוחח(^^וזמ^ייו^מ%1עי8

 " ־ ־ י .'י ־• 'י ״׳ -1־•־---׳•יולמ^לו

 #י* *
 * י>ג לנזיצ
 </׳* . .ן
 ^ געצ1 !ע*ל

 ו 1' >1
1 

?' 

 5 ס־עעי
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 *-׳• 5יפטימציזיזילועז הצלע* ןקמהללעךלמל*סוגיזיי קחו ימינ•דמצביה/ו׳־ לבלוייתיגגיק^מצ)בשיבמ* הימידצלל*9*,ץ
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 יעד^ל ש6^או^ז©^ץכ0יד^ה^^ם^רן5י ןודדצץי^ו^לך 'זמ*מ

 ןויגח ^^^"וייהרו*נר^^5ה^ י * 1
 'י4לע ןיירד?*!*^וי^© דייז^אי־יי להצ 1י*1^גמ^ג^י3ם?ל@ל^יהזפוע^ **
 ׳.^ו6ינזערקפז^1#קמזפ^דעג^םרפיהשי־שכןוינןעמץלהד(ד |ן

 1^^ן^רי(^ממזווו!וי^ '
 ^^(!צזח/^^ת^יהו^ןי^^^^^־דמו^^ז^^ר^ייד^נוט *^וזפ 1 *׳
 ףיפשו^גדו^ןא^^/יו^ה^^נזמיוצןזןופםויופ |

 ^וזעמש ׳ ׳׳הרומע^נשוסודה^^^^ק^ודשו^ -ו
 ויפואמ ?דהמגפפ ו^ 'הלמעסע מ*$ל$י8י וב*ל׳*5יי 810 !גינ׳ןי הוהי
 ןזן\דצועד *מפ ו^ו־^יי^ל^ םו^יצועל&פ {ישפ^דפועיו
 1^ר העדש ןת^ו טוופ^היכשמ ם^ ועממ< '!ריוומע םעילןמד

 %וס^!יפ^ע זזשפש זי1ןוי רפ&יטפיווצזפו $1$'׳הרזמע םו^ל ודמאי *
 ג־^רמממ י^יד^^יד 1^7 '^ימ5/ד ז^ל (בידט^? ם*ש^ו םדז 5^*ר??4 י £

 ץוגו ץו&הו ןידופ (?חןימיטפביפו ןדצפפ^ןו&מ ^י ר6וץוכיעדןנ
 !ףפגתקה יק ^1לזןיי םכחיויסד^רזס !<ש*ו4ל'^^ד^וער^לן%ו
 :ההדיר^(^ץה^ן^^ודקפ^לושיפו^6וו^ושש^1עו<י^ 1
 האולוהילןתה ןמ1<רדיד^(*הרפ^מה/<*^ז ץ .£״
 רזנזח^ל ןדממת1<יאי'• יחדהע^דשי׳ודןו*^ד■יה*צ3ל?1ציו5מוי.דע3נח?מי6ד^ .״״?

 ר?חפנ^ו5יו?ל?הל'יו^טהפיכוו^ןוהו1ת^^מך^^ן0'יויק 1 > *'

 י* ^זת{^שעכ ?יגע^ד ן*ח*י> יצדק ^^(וייפ^רקה&ןמימהנפההפי^ןיפ&ד ^
 'ן הלועמ מ ^וכהששןינמ^וכ^^נ^ןזכיבד ץןלצש $ןיש.נ5ממ
 0^-ציל ןנעלןל סל^יז4* לגיע ההכמו לג וכ1 כד יל למ!ג יכו רוס^ ןוהל יזחד ו ץי ד^הי * וגלה״הגע עי ומכמהל דיגיוהמואפנז ץי 3יו^ העכ 4יל %'9)הע כ>יי י ילל



 !#1*9** 'יייי4י *"יל* פעצ-עו <מ**מ״מי|יו דפעמחק-ו ליכ"•*" שלפ ״• פיטי־בוי־כ ב*

 (י^תזמ^יי״יט^יזמו^ייכעמ ךיוז^יאידה^הא
 ) !וזיגעמי־ועימז ם5ישיווו'< סד&יפצכ^אעמד&םמ זיגא איממסויב
 'י י?!ה יד^כחיחר ןזציירג^מו ?זצי*ר*די :1<שפ יהי1^מ חרטר ^לג? וייד י^נ

 חלחתיהפנ&חמכשדק ההלח?ע1*וםהרוחוע׳׳ !קצועמל יגחיגסא (לדחי^ל י&יד^
 ם^לע1<יכצי^פ ^31??ד^ו״י

 י^ק^עדן^ז^^לןמסמן^אידפףמוןז^מינרצ^י^^^ממציילע
 לגחז< סלמשפו<ו^מ1נעז^%^טן[ן6י^מק^^אל5ק7

 :^^ימ^ם6ידן(ז/<ממן<זמימ(מ*^ל האנ^סגי^&ןאזי^ח ם^^לרמחיל
 ויד* !<)לרו^ד ונבות ׳^יהזדףח צשיג?מ טידיעפערור1^ וצזץו^ו

 1 ^ח^ר^^ש/יפן^למוגמ^י^י־רמ^ד^נ ןזצידעיעמיועזצוידע״ ^יצ^גדאמ
 0־״ שרדצטיהו^י^&^קסתנ״יי^קןמםכל^טשוסוליץאו ולמוו

 4ב ^׳ *מילול£^ומלי^לזלוי<י> 1^?(<וער.םו1?" ו^9ועץ^חיס#^ז^©פ
 " ־ 'י ׳'׳ י1 זומ<סח*^<ו^לע׳חו־י!#למ^^ליפקוי׳יצעממןריץ*דרבידסיכ^ד

 'ז^גד$י וממ^וסית^ונזק^רוו^ודשר/יו
 פצין^^׳סאז^יר^ווח^

 1ז ^ו^וו^ןזצו^ילץ^יו^
 ^•^כ^המןון^יס^מ^ו^^כןונענמןימימ^כיכוחןו^
 ׳ ^לו^דכז^דנלוח־אמת*• ןזהי
 'ח$$0ו$ע!?#ו ■זגמופוי'א&קףו&ווהא* זמיץכמרמ^ ןאו גדו

 . י דיעמהו וו£3ד;^ וי^ -'ץ?ללדיי*1^<ד 4<גוט יימד^ל ן ד&קלו ןיליה
 .י 1י ^וויי־יפמ^^
 ו^א^י*ןי^ יי ו^ז

 !בירגדה

 ח ,"י זיזוואמש^ידי6 ^־!*מכמיזימ^ד^תעטציוז
 'יבע

 יגפ^מג ץךכיבי סעגכבי>\כהח**מ ידשגז* עיצגפ^וי^מהילןי ^)עכי זיפלד םכעיןנב הלכע סייפלו לבעיווזוצו דיפ*ז4 עי יל פח סניע^פ) )3זעי



 ךחק״רוץוה^דקל^ע^^דסראמ־עקוןפיד(זל)<מ^יןדןגידכךל
 זמחיאל שו^*יע?שע?< ינ^צו הזש^יצחס םן^דפ ןיקדאס רל^זדע^ו
 1%יין!?ןויו!5י^^ י&י^׳^^ממי^שיוהל' 1
 ^ן?^קצרר6אןשר^אמ^;מ{<וי1נן׳מםחנו<,יוהדו<ושד5מ

 >׳חו

 ר^ילילדמי׳^י^איף^יז ז
 ^*י ז^ימ^ןש ^^ויךוןתסעימג^ו ךפי/׳/^כ^ךפה^ו

 "׳"׳ץ ׳י^יץ 1 ׳ ׳ן?׳ 1-׳ ^׳-׳י*י/״ך/^ ׳-<׳ /*׳//ע>׳//?!ת/י׳״ !1/ע י-׳/׳עק/ו

 ךפ!ועל'י ך^^ילפ ^יתכו^כךרו{<עמו ־%וג^כךמ?ינזק *יד^ר יןי1עהיהמ ןי^ייק י .
 ייכ^זיייבק*^׳ קינזייהנימ^ז ?"4ךי^ידע^זריךל
 םכחצ אייפגי ^^ן^צ^^יןי&^ו^עףזץ^אניי מנ

 י ^ י" " "ד ^ \ ^ ~ *י 7,״^ ך־*י* ׳ינ^יז ו י י
 * וי^ן 6#ךמחךן^ס^לרושש *?׳•קפי !י^ע־לתו שפג*?״טח3 .,

 | ןומכ3ני^יו מ^ידיגצןר*!ןןאוע1כ י^דיא*צ י*יא'ם^יךח5ךן95^יןכ^זמ י
 ־ םונבי< ןן> ןוביצחס םעכ^קלמפי ןורבק״חפר^ $י|ע!5 ןלייממ
 ־,ידעצסיאטח)ס׳עשפרגשו <ג*1ה י שעלו וסיעו *י סילומיו " חור לער סירפל *וחש ערל ז^יכ ויחלב שיל ונישעו וסימו זיזלו^יד
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 '$(^ימ>יי>מ *חל יעיחל^ב ייע^נו ג*פר*ימ לגי־לוד י־1^*>ימ3י*עמצ פי3 ל״־גמפיו־י מ1י *"יי ג$ )צ*ייי

 :ןן^י ןמ$חצ^א> ןיןצל1ן ן*\ למפ1? ןייו ץציןלמ1^5^לכץו^יעצןוןויי1>

 $ 'ד5?י ' י ׳יפטפק
 ?!״ ־ד5^ע¥ייצגפ^י ^נ1כ^פ׳׳^ודד זייומ^ע ץופ^צו^י ןי|ןו לש*

 מג^פןץצ1ץעשי י\ *(יו^י^פ^י׳פ^ץצ^ר ^ו£יש;^פ ץזצ#
 5יר^שו<ד^ו5ו^יצרה^)דךללג וכי^^ייח^ייי^ו י&שיי^ו ןרלוזזי

 *י ^6זקפמזצרוט י^ןן^דמ ^פר'י ףו^צי1די'ו׳׳ םיזג^פו^ידהכו/י^צמ^עז
 'צ ?ונכיו

 ^*ו^ ׳ 11 ^ '[*ו*? •י■ ןוי^/ ו׳^שיז 10 י 9^1 ׳ ״יי' 11 1 י״ 1 ׳^יי ו

 יץוי*פ יל£ חי1יזרוא(׳פ%ךהכו י1יומדןל ^ד ןןיללאמ ^נגיפלזצקעיי **$"
 ^ע״ח^זקיץדיןרפי< עועו^< ן^לטכיו 'י*5דשדיפ ־?ייד ^לצג/יפןפ^ו ן^יידדאקזפ^
 ^ןלרט יפ חצריהנ^מהירייפ ןפ ^ויצוןקי ל$/ויצי\ו $*%ג י\ לע£

 יי>צ 1*
 י/*1

 "ד/ימןופנה^לנ^עגיסזיפויהןזמטח^הריזיכ וינועש ץע״זס^קםצחיפ
 , ,ינגרוא **.דפמ ןומ^דמ/די ^יל זיפיס דעוי.י'4ע'דיכןי,'דמחי /^לו ן^דג>*כמ ס^יק

 ךויגו מיגיןיעין״כ קירמיי י !ז#י? ד*9 ל$לגי$ גן8?י$
 ־"׳^>יצ פ^עיעד^ ךמ!> ליגיוע**>ג> יע שח ל-ןגדימ יז^ה 1געץל מוע1כ> 4—י;>ג׳ייש1 שח*׳*ח1^י**ח £ דיג״זע^



 ׳־־* '״״״* ״*ז ץ״ י־יג״״ז-ז״י יל״״־־ ס״י־^ו״״^י*^ **** ל)
 יפי• יונ י9 ריסכ ^ופן־ש*ני*1* *י <?*$*)£ .,,

 ןז^^ש ייר#< ־1^^*םי^י^^0י^^3פםיגצ^םר!9)*^י^^,.1\ 1׳
 ליפי "

 ^7 ׳ח/!ח׳7/^חי"ח 17^7יןוק/ויל ו -"הדוףקכןןקעדח/1חידממזיו׳ו ,"חמר^ל יי!;
 שהצלןי^על י-ז?ר ^ועוי״זו )דיזפ םןר^^פ^ג1רלכ^גי׳ *זיד^47^\ו6>מ%ןו6ו^ ל

 ׳י %.^? םדי^ דנ^ד^ ו^פניו ׳• טמפפ^למל לדי $ו $חי3 1כ1יל^צמ%פאי י
 ^*1־ד י׳ידצוע^ן^ע^ ק^ג^יא״ח^יילןמח׳^ר *י רי^צע^ •ג^׳ךוע/^ד1ןיחן^י'ויףי_ >־
 ס!וייי^ע/^ 5חפ ןן#< םלי1ד*^דמ*ו ׳׳ ןואמע5^^ןל^^ןייגןג
 יי ^וחמצ^^ג^למע /<^^גגןד^גפי
 ^ודמל/^ •ןמש ו|ןפ3גיו׳׳ ק״^וצומח/^ו ץ*דגגג^\וןל/ו ש*לחד*ש;# ךאפיז

 ידי@צ|)ויל^גיגפט ד5עצ ןפטלו לו*|^($ל ינאל/ו/4לז ט^ע£חי ^
 וי1>" ה־גו^ >׳

 £יל>
 >>צ
 (*יצג ףן^וש'יחיז*^מ,(<6מ/1תומ־ן ׳גיעי^וחהםזינו^הוהיצגשכו * £

 י^נעמינ&ייז ןז^ו^ ,ןמש ץעגנ9 י^וחדי (*;'^•)וו^נע׳ ף׳ןל7יז "
 /וו^יצע ?יומי^ ס/יכ י^קויזך^זפרדאןייוו^זקד ,

 ־|ו6% 7־יזאצע ו•׳ ןף׳מ יחי$י1יוי?ח6וי יי*יי^1/<שנ^ען טידמי^ג ^
 רנייע^מוישוי^גד^ןאך^מיז^יפיקן^^ד^י^^ויג . •י
 םי^הופיפדוו^ה^^^ז^ע/מיוטוי^נ^עיעצייייזחקנ *־
 פיוטר^שז $*@ו1ן8?ן^88ן ׳ג&^כישי'זושהיג^י^שו *
 דעמ״כ]ובי< לגשעימגו היע6\ העיפר^ ן׳יכ^ גימ^עומנרע1'א)ז!צילצ ו

 ןיי" / ״״'• יי'" י ׳ ־דצ%ו אי&יו/יירוט^נ^ד ^ןיווישנל^שכג^כלשו םימרה פייהלרכ
 ',**עלכיפ•* •י^יסי^יפנפ *להו היוניפ יח (יפניחי *לעע3(>גטהו *יוניפ הופ *־יוניפנייפויי ל? •ג-׳נייייייז^ ׳* *יי**
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 ל*יו

 <^ןד ■ ^־יג1^ו^וימ!^ע^יטזימ^>זמ^'איו״.יי.״15מ•5ו !*•>־ יו יי ״£ 1 >*,,

 יזיממיזיי!.
 רחג^ ופסידכילעו '*יפי#׳מי־'׳-
 המי^#כןםיש^םחיד^ם1/;3]^5ג>שןי{<ג^תושיכזמע>!נגו

 ץ^^י?ךק^ק!מף^יו^#ז(יש^יטי ך$נ1ה י^ןי!י םזיב הציל
 \ $ז ןסי^גריו עפו* ע&ייו ןוימדל *ןמזיודש׳ ץפצגיפ 1 *ו# 1945

 עעצו

 <יויו

 ^ו^עזפ^כקקכ^מזטנסיפוק^דיויגמינוי^^נייפ

 י 'ע^מסמ/#1 ^%1מי*?3
 ץ^5מ ןזא5מ^1נ}יי1'ןויי5@מ©ו9גיי ו<יןע^זנ5ןיןיזאי>ווו!י *צלע5
 זימ'* מ#ואימ*ו$ חרטי פ# ין^ו יפי^מ^ו#ש#דלו1#לןי1ויי־

 ו ו^י#.^יע(<פנ^וד(^\^כ#1<#יגס^ה^תש/יד\ב!י^ה#גרמ1
 יי ץל3£זןג1קנזצזו<?ך5!ו)נו>ו^ לחפ ו#מ םי#ק!י יפעשצי סיל*ה/רדקגצ

 "#זוי# יי#׳#'פלן?מנ יבלשבו (^גט^דממייעימיל י ץי^
 ףזהכ יפו ?דמונ^ דויאזכ יפ4נלייל1 ייעמ יעישל דכפמלהיעוילצפאג

 :£אעי< צזודר למוףיצ!ו#,ל,תץ.ו ה#יג1 ז^עזע^יק #זימ יז#
 * :*ווי 5$זינ ^כו?זיצ^ד#י##?(־ו;כ^1,1|י , ,

 ןיימ וירד מינשיכל ו^מי5^א^ממ3מיומ<*גןיעל 1עצ#א

1 
 *־ <י—י׳ 6-.-׳ * *די#**ו *ןלחי סץ♦ #ןלחי 4ר&ת^ ^ןמי!> ^ח*^י#מפ *פיכ3ז*ליל ד-דכמימו יקחו *י ^יי ^



 ״׳״'•יי• ■י"" 8י8*״'• •עיכמממטזגןז־עס•!־־•*,־׳־"ן א**,*"",,

 יזצ׳דא&ייד/זוםימ

 ן^עמח 5וי׳י^ן8!גו םףעלה ם5ח1ץעו*ו.םןנ§אר1£פ7 םישמ^דרש ׳־ריבגל

 /ומי^רידזזיי^יח^ ק^6ןוו^1ן׳י 1<׳ש%יץזאי׳6סדפ אז^י ינמ^׳ס^לו^גי
 <י£$ו0׳וף ש?9שיאם£זוו?גנו יםה^ןוז^מין^י^פהאס״ר י י
 ןז1מש> ליי45ח5רצגג דצגצי^ג ןאגנייו ׳ףה^נב ^דקכליו ^דזכילעצ!!ו5!ידי
 זילויאס^ס דצא^יילפיז םון^לשייו יי דיןלידצט׳שד׳ו א565א8*%

 ז^לו^?6י וי^^^^^^ז^^׳סידע^זי^זזיך^ס *גט^ ןמיתע^ז ןי
 ^מי^^יו^ייוא'^׳ ,"1י 4־׳־" ",1־".

\• 
 יי^ ׳י" " ^ ׳ ן ׳ןי יי י י ו .׳ *ד ז וץ ו ^ 1 ^ ׳ןיי ןן ון ^ 1! ־* ו י 1^1 ^ /

 ועצויו ^!^'ד^א!,ל5טי3%י יי ךויןווית הריקעל המ$ ח%ו;6^ו
 ד־*•.4 -.1 •*?-. 4 .״ ^ <׳• ״ _ .4 _ר ׳ 4

 5נולמזזן

 ,/ י |41 \ ,*י׳י■' '*"ף 1,י׳^יגי ׳ ;יי י^,ן יוח ׳
 גמוימען סועהוזאממ ועקו 1ק !ולוהינ ו&שדי^עאלקאממ יי הייקי םדק
 ס^^זטסו^צ^^סחמ^^רצור י זו^ג־רפ הירעק ^עהבקג^כיה^ יז< י

 !יגוי
 * 1לןיצ^י ^י>פ^ * ;^ג ?גהעיעי!)*יגי!*^ליגע״מנימ>ם גירזופפ ^ן*>ויכ\ן זולעזו ייפ^י *־יכיגימ)%> ד׳ יכ^>



 4--* וכ>5>5ףיץגחשמע^^יבייז^ל^׳יעמס׳פזעזי^יאחלקיסטכע^יד!)י7מע>*^-׳.גנניפ)? ן״1\•

 חליל ׳)ידח ו^ג^ו^^ץש^^ן%}י'^זו&מ^טחו ומ^גיל!
 אלויזינ;זרגפ;שיםודם^זו1<בםזיו<ן(<ט3ו סזוייזע יויומח 8ממ?ימ<לפ ׳#!מב

 י^י" ן״׳^־ז׳ויו ^""יייז״^וי&׳יוי׳ ^י״י׳ייווי׳^י/ 4־11 ך׳ץויי^#־׳ ן4ייע׳4ו<י7

 1ווצרשד ,*יעייש׳דב ^'חד*רןאו םי^ימ^1!ממ ימע 15^?? סיועכו^ליעמ
 ואמו ךויע13י,ןחפשמיןכע !קו1כ% ו<צ1(ו ילמכן ן<!פ*©%ט5 ׳הוזמ

 םהי^ש ןעדהחי ז!ח זזיזמ״ז ם6ושדע דנוק ויד/יין ידאו יי
 י ^דץן^ו*י'ביד^נ'א1וז^4ק^פסק^^ןן%נהז1'וע%ד^ז

 ^נמ^^^מע(^ץד^ג^יכ^^%מו ץי ןי^ל ליויעייסימע
 '!י^יו^ען^^ט^^זהייםז^^ןאחןיל^לףקאוו םוימויב

 י.1x03'ןוכדוצצאינפשהףזעח •ממי> ^@8ןי#ז
 מ אמלגסיכז !?ייער טתנא ס^ק׳ ך^ייכ סלאהירו !ומוק ,ןאישא

 ,.,(ימי $$$ ?נווט;ופיינגן !נ9י י^ע -ווינלקם&מ .,םהזיויפ י5קאגמ
 * ר6א ^כיל5/^'^?ן^<^5ז*כ7<י5ישח יע?<ו י^כגגןמ51^מ^נד^.ד ?ל^אמ

 ד עי ^ל\ ךייןודעמת קאה^ לוגוו ימוק זמענות8?ל אמ ׳ימממ םיהי(־ך>
 ׳יימו

 ןז^!^ו^י/1^1^ו> ^מז<ו'לט?טע1י ^'^,^8^3׳
 ^!?מ־מץזהי^ך^פןימק^ו ן%ץ!ני^ק3דסמו ר*ו2קדמקז/י

 *יעע יסגעמיגיעד גייחי ז4.מיפז<עפ סילרדינ םיינע)יגנע וזיפלגי םפ\ הפ יז־יכמיפו ג •3"-יפ



 י—ןי3עי3 ןי*י*ז*ימ>- םינ־לחלע^״ן ^"".תחמי י=יגמיש)1*ל הרי/״י . זיימייי

 ז^קעהרמח/יזוגע ח׳ןר" ק/מס6^י1>״ןר י י: 1,1״ ♦יי "יי1י^יע* יי ־עס^ייו י״יי׳ ^ /
 רמ^ו 5ימ^לפ; :
 $וו !#■1 (וגשוי יזיז^,הפ זי6א !י*ו?ח ד?יו<ו י&איחי (ימשל ןלצי ה^ייז
 ^!;ערט^^קי^״^ורגןכ^מהאוהד^לחושירזיזיגוי/יפתיפן^

 ^אוז1^עןת?יציי^לינ ס׳מ רדזיפי ןווודפשללשונ יי/< זולכמ ליפעיו
 טש^מעליבו ג$לצ1< ן

 ידעז^טן׳מי^ב ךדציג דפש י!ימוממב ןןןרז&ו^לפי עוחצ ףי$? ,׳ סז!נ
 ■^ל^ו •ןכ^ו,'׳ פוד?5למ^ב ןמ/חויר^ וידו ףיק^^טהרעק״אןגכ׳׳^בידקצ ךגןינס ל )
 '"4"*,־■ 11ל(> 8>?1(^>,1(>8,־י>3^1!?ץ^ח6|^1^0|

 מוכע^עייוהרמדניאזהה^דענד^^גכזימטענשןפקתדיונ^פלח
 יגדב^ןמרזשן^עמ׳ מוי^ןמ5ימ6*ן9? ,ד^חידזחד ^}ינ >ימ%

 ךמעמ אמס7^ל הלילנ ועב^לוינ ?עממעט ^ ^{ל?'^ז ׳ע ***!
 עו5ורל^^^יח!מז)1יןוישיאה1נזןצ '׳!$לו<ע%}ע0*

 'י '^ז^־יגיכז ד^יעז" ^שי^ב ב1נק;נ דודז^י^ יבזיג מ>נח1 ^גדי ^׳ע • ע>י'מנ ג^ימזל



 ־ ׳• כ־> ן^י^ק׳חיעי)^ !ייעזע• ׳־ מז*ג*.מי< ו*י (יחי <ג*>גפ וימג ןייד םץ1 ״> ־ד־-י.־>ג*01 פ ן־דיי **
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 ,יגז/^פו

 1 ,|ן

4; (1 

 וה^(^נימ<ןמ^[י(׳3
 _... ..ז^מיכו"^׳גיבח׳מ;^דכ1יימי3ש/יימחר־
 ליןיויג המיפ ינ ינחה מי]8ג/*ןימ ו !י ידירוי י'ייץ ישכ^יייה ׳׳ ^'פשעל10
 זצ1שלי91!נ*ו (^יוחעזפ*ו3ז4ל^היעה^*1'-ן©ס וי5!מר יע עדפייייא^פ

 ח^^ן^^מפיו״וי^^ו^טיציש^מ/יינגוןייל^^גכעשכ
 ממנ^מיעבהקןעו ׳׳?ז(יי'־י5ועוש,/^;4ו<ו ןעי ןי^צוע ןודצנמיותייפ*
 א8ע פכנ׳״ר^נ׳יגי^גןוז^מרנו^ג־מהטסו יפנכבו *ץיה :ימינו

 -׳• ^4 ן*4לץ^ין\ ויהקץעי) ״ ו־עוע)9 ןיכהו \עע1ענ9^ וץין סיזעז^כפ׳עיוסיגיכעעיוועע^ ד־יגמיהז >וזי*י

> 
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 !*—׳.—׳י• ©וי סוי וייזיזיו ושושיגנזעגגו^ג ה 1ווהי שד*ו רי־־י־י״גופיעו ©יעוו14עוע ןיבמש׳עוןי

 -נעגזן
 4^7זי*י/4_ ו\זי/>י׳חוי׳ ׳-ייע/ י*׳^ ׳ךי׳זך/^ן/׳״.**7ר^ן>׳/׳ 1 ו^׳רןו׳70!ח

 ידעו ׳■?עגי.וגז^ו<פ 1*בגע מפ> ן#< זיחזג־^ ז^5 ז^עפ^ 4^לפ איעימ ,דע 1
 ץיגל^ל $$ז§ו*זס *$3 ימל^י !י|ע> קו^י/יאטמו^׳יזא
 ןק@< ימע^לי־&ע^ידינךע ?ו!^ דןד1^מכו׳,< סמ״מ^רזי!!יו ורלגי
 ו!^ ינפלו י■ וע*4ל {^*ו ^דער^^ויצערנ^מל^לקאיד קאכמי ?טיגג^
 ידע יונאיה דג/ימו *יעו דד^הילגזליזמ !יגדןןמיא י^/שסכעו&מ 1

 64^4*44 ^1444441!1ו>444 ^414 43*4\<4*^4 ^ £■406■ ■^£■■4**1^*^ 14^^ ׳י

 :{*ד1כ?כ

 '׳ כיה• ןווצס *־יג^ייידי יהיו <נהעיזל׳מעייז*עייועזי ©>9וו5^יע>ו יי>פ היהו *ל-יכופיש) % טזי־^י&ימ



 ןל• יי^גיי שמי1ע.ליר3־מניי י*ימי*ד ץרזי^יןעז •^ןי^יז• ־•>■•׳>•ד—כמ**י1 ל•

 (1>^ו>^{#1!^<?<^^<,.״ __ ,....
 זייפ^דמ .וזי דמ ןיפיס זי!<פוגפו הוגפג אוזאעהו&י^יו ׳י ןדזיגףיןי?דו
 י^וש^^^ח^׳י&זעמץגמ^זפ^גיו^ טחיוןימגוט^ינ

 ןי

 י#* ^נמגבזל1\ יב^%^גז^ע^דידמ ןיפןיאי יע^מ
 * ייש*חי *׳״׳•׳ד-־בעדפד ^צ1 לצנ\צן עיוע ^>ן *־*ןציפ זפק״^צו םעסג םדיע״פ ^כ1 *•7—!גגסיצו ^י־יויצצ צ

 ־5181/



 ף .
 —י- יסיגפןיד ילח? טע סעעוע *ל;גג;ג *׳יי סיגנע *יעט1ע ךדב׳ח סע/מעזמ׳ח *ינעי4 ־י־־עט׳ט) ,ג טע;ג״

 ^.לג ?3^? וזיו^מ ה6ייוךף%*י ^*,לן^ויז^דנע^(^*^ י^ו ם׳^^וכצן ן|

 עדש׳ו ,חויפוייןדיןץפווש^י^ידאמי^ז ץש%5וןיף ייזזינד לדל "
 ־יםדענ יחח יפפיפלפהמפסודק לילקתכזיהי מ^לניחח^עפמ

 ^^םזהש^ר^^^ח^גמצו^&־קג^ו^מ^ירה 1
 מ@ימ^לז^6ן^^יה ?<^ךע5^י^מ?1 א^עד^ל^רמ^ד'" ׳י ,־^ ןליאמו _ ^ _

 ^ןוזיי^_ )מ&יזאימיו^דו&ח^ 4זס"^ון*ן!'יןן<

 ^רשרי^^עו {ייר,3רש'ז יויי4^ !ו^טחדירלןשוסבו
 ־־(י׳רמ׳^לח^יי^לןי רמ?< י^נז^אמ*^!נזדמ?0*יןיס0*^< יירייממ)

 הזייעןי-יידיל^מ זזהמ׳מ עצגצןימיכ^י ץ י■ םזומ׳ג^^ע*?^ ם5?@ה יוןי ״,*
 י '?מזיו<.ךןוי םמ ט^ימו איחי סהשלוי ,׳?זעודלה 5־׳
 ידמ ן*ד^0*דמה יגיוו^לזי־ר&גד " • *^1עלן^7 ליחיו£ג^.ו מ^יזןיו^ל סיי&גיד^ *
 •ד׳כ^זגן&יפ^ליח^ ^,דו רמכ\ ערש ^רב^ד׳ידי^ז׳זל״ו^^צ ה^־דח^יהפג .*יי
 ^ני^^יוג^ו^ס^ תןןולנזוי[וש3^ע|יי!י^מ
 ^יז\ יינזמ ׳׳ןי?עןנקעמ ע^ובמו&מילפ׳ו ךישךזל£ הינמץמןימיו
 ״?*ןיול*^ממ4 'ילעפ!ד1ד׳!"פ^לופה{ישד^^ל ].ן.

 35ז)יד8י^^?^^ס]מ5י^^וג^^?^1^ י*י!

 ול^ ירא (,אפיאן^כוההנ^מו יליי זצומצ?ו!יפןל>י וגצמ א<איצ??ל©׳צ *5?
 ^ש^ללי,׳ פמ־ ךי(1ל. וןלי^ל^ר^ייד *שאןק דס^ודמוויצז ?י (ילייאב _ ה\כ*ט

 ר^נועמימיעויפז קמיןסן^פזירןןיכעכי^זוידכי/ש ונישבו רו$
 $ו*ף*%י;^ יזמו&י^י^מדקלוןמ שוי&עולידןת יפאזיז יוי, י

 ^>7^1־!3ר^ב ליזחספ ^5ב^י1ם^לץוז3די!1זז2?1־^ש ו^וע1־ח2עיכ 1־י
 םי^אז הימע5־?יר{<ן׳גרף*קת ן׳צ^5יי• ה^זג^ב י^ ^!^למ^ז

 וגב ו^סכ^שמ ^^ו!| #יו1נ ועחןמוו%י־6 ןו^ היחראמ
 ןמלמןעקפמ^דעו ןולגמ זיי^לח ביפיד מפיבווימ ובא^פמ&^וש

 'י*׳ *יטןי ד^*י פ׳^׳לעע^ל מי,יןעו*ז!י>י^ ן*ין4>כ טן׳יימ/וץי מהעע4ב>מ 1ץי יעלזי1כשעג>עיי]יט,ין׳^ג*עיי נגעיעט* ן3#צ £־
 | * ׳■■ ןץ1ה> דמע,לי *למ ך ז׳יי׳ייי 1*1ייי^ע'*|י>>\מ י* >ופגיג •ך, י^טגלי *־ד^״מי
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 ^ * ס0~ך*)זיגה ןעופ^ו^ע ןד• דרגמ*מן.*0>>• ז^> * וברי ץךן*מי(י*וסידעעפ מ*ט- •ד—עי*׳ש1 ־•?(•(•ד

 ^וזומ^ייןער^עמנוש/יר^דדז׳יןזה .._ . ,_ .,
 עמןין^טומיפ ייזיי&ימ מימנפימו^ ני!׳גר יתח !יגיס תייש ?יד׳
 מחרמטיל^דפגזישנו:׳($ישחיוחממז^ד^עז טרנעתבמעגו׳ סי? ןתח
 *לכר!ייחחע ^619עדמ(<ףז?זיז^)ציד!י הרזומ •יכחו ו׳^הנזקמ ^(ללןען
 עפד׳^י^יי^קןמנ^ה^ייי^^גמיפב^^י^יפי^מ^
 :יתז*׳ זשבוהערסגהגי^פ^^(מ!1יימניו דיעגקנידע^ו^ע

 ד^נ׳^וןהו׳ו^דס^י/י&ו ד/יזיע^מ נ>5ל .ךיפ (ל^ד•• !יפןל&תקלע היש^מח/^מ
 ?זפרדזן^ן^ופינזנמץד׳ח י??■'תדע; ןמעששידמיני/<!7ו היוקח רתמ<

 זיגפמחס 4יו^1נ^5^ין^
 חיתומחסוקו לכמהמ

 ^חמיילדמץאן $#ן<ץו| ןחתיוסחניו םיי^מ^שו (ף&כו)
 יז• ו^ל1© לאיז׳ $ו יידי^$זינ?יו^ז #צ ידוחייו יו25יוקיי/<רו>5 סולני
 1יו *רסי*־ תמהו.1.4׳'יי י1.י.י י יי..י ״'׳ "׳

 . . !־״ 7*^ /
 , •׳.< ״ -- • <1*. **-

 מממימיע רציו ׳׳היןייעבי׳^ס רזןףדע ך^מו ץיאממגו םיתמ_!ענ
 '^1^יו תעד7ז וי^עי^מעכי ס/<חו#;ו¥^י}ו}ע /י,ו!ו,*1
 טתניפ י ו#׳צ םיו^מ ?וה3יי ^עעעס תחיח ?<יןי*ל?פלכמאי%
 רמזי^ו !ימוציע ׳!י ייוחפ ץ^מתמו^פ רחמץפכמה^ ־|<דיפםז^ע
 ו^י^יגיומגוג^ י^מהיויט^יפאמ^לןיימפ^ז
 א^5י%(יז!^סי^ ז^!^םד(<^5ץ.י3^^1

 ץ נרי1<ר הימי ן^יבחלגה יפיי&ניח ,'למזיהזייר^ויזמוממויימיןנשגג
 ד^&סייזמע סיקרש^כי^ ו4נ לעמישו ינסיעיפר יסרכ יילע היס!^ יזנ

 ו%ו5מי 6י)י163ו ץ^הסצי-משמרוו^םיפעיעעםז&פימ?? ייל
 */-״׳' — דז- ג-/-׳' ׳-נ * ׳ ׳ ״\-־"י־ ׳ /" 7'־'^־" *

 >*מ0ח |**ידג* ן^עיןמ־לד.כעפר*ל .ל׳ ועכד." ^פלע4>עדצ42ו ף^גגיידןלעל יליייכ^י * ^עלע*



 ^יעש׳ ?4******י*) ויו**י)>יוע*מ9 *יי**,*י ^

 יז^מןידמביר^ד ?עגהתגשן׳׳פג וימו&י יזדומ^דקאזמו^^ישילמ זי&י?!^׳׳• מ2>יג>*
 הפין^יזל־׳ו8״(!מממ ז^^זי^ימ^'^ הביהצמ זיי^מ יזמ$יר׳!וופ*
 ריילמ דזזהיק/ו^בו הרגודתשין3)^יחאו^.י^ ^ם^ש\ יפףוקז

 יעמ{!1מז
 המיפש^מ^מוי^גימשצ ^ןדמ^ר ןידמ ןיד ^י45קמו ׳•ויווצ?
 !$ן^לצ/^מנ]ו1(^ ש^פזעצשירןי !דעירזלג רצע/^ששי^
 ו^נזומו&ו שוי^מסודקהולקהויק^מןדין ןקצגםזיגעכד(<נף'.(וי^ ו*

 ל ,/'ימרעציץראר#*!׳׳אנויצד דתמ/ימכ&ו ירויכמ&משןממשצ&א

 ו# לגבו אנא ?יחצורל ג״ה יצג יראימבזייי* יד דזייימו<ו ■ייניע ^י/יי/יצע
 ש ־4י8)ונצש דןידזיי יר&ביווי /•;£קמצ$צמר

 ףיןזזקטןטמ םוןימגאמיפו'לז(>'< עוטןימ^גרועאו )יר*ןל יוא ^ד^לןיפ
 ^6<צ^%^ף^1י^צר^לממדןמ^סימאמ<
 %הצ1^^שן)ל^#לי^^יי!ו5^^(ו^סי(^צהעד
 ,יעמ ין<חב1מ^ע'^ורמ ימשגאאןיי י&דב5^ ונינשד עדקמכ^יצןיד

 ד?299.! ווע־&א קמש ן׳חצמיס !<?1^ הימג הלי יפו !יפי^דחא יי1<
 1^רמזפבר^ר^ו^<ט(וו-דצוע יפ
 _^מה(^ש׳ןו^ןי ך)ו6ן1ו*^י(ז*1ע׳ו ין§לפצד^יצצ י&^יפי^יוש ^

% 
 אגאהמילממ^ע^ייייזיי^ו ,ד^נת^י ^ישא^ןיי רמ/ה
 !4ערצ/ימ /*גל דעין׳מייהןמוימ^הדמק^זק זח^ועצעמממיזיי 1%

 ^זמשלן^ש ^^1ל^יי^לןיי^ב׳יז^סדמ *מאיה1^פ
 ־ ארו עצשמ ן*ע^^(יד^?<^^י%י)רו%דד!׳יי^ ד&^ו • ןעיןיי^^ זא8ר ו?י.רז

 ע״*^ממי6*ייייע0עי£׳>*,>י# ^^5)ע'0עי6סו י ׳>>נ*י:י זיש/עותגז׳גס^עה^ע^נ רכטד*ימז*מ>ע{ימזנימי^ע*ינ(1<



 5,*ע ןיעממ
 לילעמי

 4^4 4י :4 יצ ^
 יידקהדואימי5ר״1ככש ך^וודערגוכ/וויי^זוד^י^זווווו' 5% 6$4ל%י *).4יז

 ^^/^^וע^%ו^^זי%ו^1י^ו^(^)ןי>ל

 ז<עיז5יהי !*,4ד!ד(< ממז<ןז^713דשד^ ץמג^דד*חהן<.\^דמ ה^%נף ק חקפו םיא■
 ע^ז&ע^ו^^גסד^עסי^ה^ין^^ד^יג־דןפןומיאחמ

 ^־*,׳

 #]אי
 ץמ״ן
 מ
1810 
181)1* 
8)^11 
 י*1

 2׳^
 ןויו#
 ^1י1
 *י%

 ו־5־־דג>4ימ)י **1ד ׳י *15 ייז♦ *י>*ז*> **•וזיזייי־יייגי^כימץ״מפ&פ^^מעצישיןקעמעמ ייכצפישו ה

 ועמס* ה^עיי םו^ *ד^זןדילק גמי1<1ןלפ'׳ ןשד*^יז<<8׳חמ מ׳אז ז*^דס?כ
 .יב^וופ% %י ^ו|55^>מש1ר 'זיכופרע/ואת ז<מ*רורנט1<ו זיגומזיבמ^לו !יעא<מס

 ? * ^ש״ג84%%^ו^^^י^^יך9ג^ו1פיע!
1 \) 

 ה^י יי״י^יד**ויי ^7יוייוי**וף'^#י^ 1 ׳וי'|' י?׳■' וז׳י^י ו <י ׳**'*

 ץ ס!י1<רי וימאק דגידף׳ע חמייו ומג^סןי8}ו8 (*ינ^גועמסד ס!ינ1י>

 * (^5^*■^ י1ר@ד0^מי**8א<ד׳׳%^ןד^/1 ^9*!יו
 צר(י?1ןן1ןגי\^י,ומיזנ!וייוומו^ו^%ו^^%'^
 י!י!׳זוו דעיו *זצפ םהמ?ר1 ימוא ןמ ס^למ*גמו מא> ןמ סייזיהק אןצ/ין* ^|ל
 למ^ש;אי;5גיי ץי ץחיויו יקן#5וןיצ?^אןד ןיחד
 ׳^יפ(^וו*\י*מול)ע<דו(<ד $008? 4(יו׳(*ע^ המ^וי^

 ?;ז^קז^ון^מלןוזוצמ^/ישיורזי

 הימע/<!ץפ <ך>ביץח^^(^^^ע^^^^לז^^קו6^1!ד^
 ן^אמקמדמ^ ע^ו5%16ו3אפ[<8מ רימיפ ושי #רו#יו<ב

 צמ*

 ו׳יווייפפמי^דש

 *י>כ>גזע *יזימעי ^יד)<ישעי ז4 ^׳0י>מ>ג*יזיזי)׳• סלאח !ש ז<י!י ולבי) -קש פ*י1יע פדזי1י,מ*ן>ין7חדו ?נט*קזי 84



 *יצ״ןי פיפ>צ*י?י מיעל גט>^ניפ1>><^?זי י>פ)^געצי £;צ;גה **4לד^עעע ן״לח £ע#**) > ^

 !!^תט^^ןוו^י^ז^ע^י5^/וקמכיפיה^ ךדי^^האטח^כ ז*^דן
 ^׳זיצדןישקיוןוט *,ז ך^נ^יד1^מ^יזו^^גדפא זיש!^? ז^יפ

 -5*־ך| --״־ *
 1מ!חדא

 '.•זז־י״ד??־^!6מ*<1 ?דזד ף^ד^^ז^םי^^סץרו^הגדלצ^ז זצו^מ ךרי״לא

 ןץ5ת 147 ךיו ןאמט* $ייןי1 'י !ו%ר ו5מ ם^ף ?ייז'! מורףזןןחבן^׳מנ/ימ

 ׳ירן^^%וי^ו^וזן<עפ1נ^^^^ף^'ר^ל-1(י!1למר
 ץזמוחי3ן^1מ ץ^דדיה ה^מדקו1^מ ד1^הד!^ךי^ערנמ^ד^ ;ן

 1 י־'

 * י׳* ייי !־ ׳/^!ך"•׳ יי׳ ד ׳;-י,׳/״;*/׳ 1*״;ץ4.י״ 7 יג "־־4? יס ׳״׳*נ י ץ׳
 הן?ןי1לל^)<ד יצ ף;ניאלו ך^צןמי$ יצד ^ןלי^ י!ווי^לן הזןל^

 , ^״׳<05חח/סמו*'*?זסי ^
 ?ולמשילעסילה^ןזמ^־^ו^״^^ן^י^איךצט^^ןיג..- ,״.,_,.״.

 > מ^)>מוינו(^(^^ה%יקמןחמש^דןאימב0זילוקקףלפ
 0יי׳^ייכ י*יו1יד 0->י*4)^׳*ד 6מני!יי0ןז<)גיעלע<ממ9 זיג׳דיז־עי*׳")*<ץייית>׳־ שייממיי^עי^ימיי״ן׳׳י^ייייי^עיייי׳ •י ייי׳■* *!יד



 ^ןן,1יןל 1 מטי\ צ!נע מויל1 רעזי^נפמל) עימלפמ יעמד ןיעי פמי)פז<גו3י;ע פןיי1 זפ דימ פזייז סעעיפ יזרניטימו ו?׳ ©זייז
 ^פיצ*

 יןמפוןו

 1י״^וךלהמ^ן%ר זסדדי״קזהדוד^כקכשמש דממו

 ע1?3

 - -.......ר..**%^*1^*^ ,עס
 ׳^זומהו^;פ*ול\מי1^מ>1ץמ^ע !וימשילמיו דןלדייןתז^^
 וןיעףל דע־א*^ !ד#5וו ׳א !גמל היממיו 0צ)ס^%יח הידמג 4!

 דומילמ לו^^דד^דד0ד^^או^אמ!!(?י^

 ♦ י/>דויח׳וי ;^זןדוח-׳//>׳״יי •י "יי׳,חגיוו !מ׳׳ןימו>י׳/ג4חזידתי/ק 7ע7
 ץ|׳ פוי ן0 מזזןאמך5יז<׳ ז^סמימיפי^^דךמזה^מת ^1דימ^ *|^ב

 "" 'זי!וי^רעיו<ו!יויפ5ג,(ו5ז ■זיייה ןל^קמדוזיי^קפופ^

 ע%^/^^ק^יף^5י^ןימןג^א^^תי^י*זטן ׳־4־,,־"'י 4"

 עס

 .עס

 *ל 4וג^כגיעל♦ ^לענ> £׳ג*לו ץי^ח *זדממ*/*!* ***; £09 ג £1!4*ג



 § ־ *7וי>^/י
.*, , . * . 4 

 4 ♦לןיד ¥יףס*ו יז־יעמ^) •1 ז*ל(י ׳•״ ךעגנ<ע*י*ה העפ+י כ!דען

 *ע <*־יי^צ)
 סייגי*

 ד.י)גל

_ , 
 םויל-י^לצ^ ןיצ אמיפו ?עאמ יעו יפו/ו^ל/סיזו זיי^

 דמ^א(^י(<^
 'וש^ע^ל^-תמ^^מ^^י ר^י?י מי5ו5ו#$*יע5׳׳ ז^יהן^החזי^ז

 1!מונו^וווש^^סווןממימק^ י^יינו^^ן^עלע#
 ידמו#דוזאסומ לזי^דנעדח^^ידאונ זי^פ^ומי^ועש'(

 %%*£***! יפ;ופיפ'י(^ק1וו]ד^^ר^סףיי^
 5$נזו%<י עלןו)יוש^וו?ה־• א*#^מ^יממ^

 1 ק8?דזציי)3^לו81
 '1 ןממכין^לר^^ןי׳^^אץ^מ&^ן^^דמ

 מ*י?^^י "1*יה ם־^י״ק־4 יימיז
 ^<?#ק5^מן^ח>^י7י^^י^י^כ^יהףיי^/וי0ן

 ז0י/<מ י^לכע^^^יי^גרזל^*^ יפ ?לציל ^ יזיי ריע י/יפד?שף^צל'ק^.
 סיממ^ילקזו1ךןיח^^דדמכץמז/מ דדמ דא*?ח ממ^זןמ דמע^ע

 'ןו^ןימ&ץלו

 | ן י

 "י- י׳



 זזיעי*׳♦
<11 

 ייוש!

 6״מ׳/

* 

** 
 ח&ו

 עמיזמ
 עע

 סיגיןנ׳י** ־■וחוסדליגיגב טיב^יד סיייוי^עסדלצמנ)ןסנד^י ןצשח^יזע ^י^ן>נ0ח1גש1 •ז־׳כ>>•(?)* ל*יצ\

 ו<^פד•^ רמ$בןיפדת עימגו ךער ץרי־ע ייזמפ^מ ןדןחו
 ן ;^ג^םנג^ויהסחףל^ןיזייעז^טילח^ןי^בט^^ףוצ

 ?0 י 'י

 0! למלג^ טמ!<ה^ע5^ו יירפכ !טיח* דל יל זי^ןי 6?"הו*1ע ילמ$
 ־־ * ^מ*ל5!^^צק^דמ/^0ן^,פ^^הך^;<הממ^1^

 !ירוגמב ^!^ןיד^ן^יט^ץכמי^^חהה י3ד£ויל@*וי1!ץ5ד,5י
 ־־־דצ
 !חכוחסממ/^הידמ^ןפיממןיידיה^ (*,1^?^,יחמ^פ׳׳ מ?(ד^*ויגזש/מ^יי^5*

 1״ ךק^ו^(5יןי !דיגכדעי >צ
 * יחומ למש ידןי לי ?י ומ*ו דגת^ידף ת^ייעי י^כג^לגולגמ ׳׳ מ ע$7ט

 ^<ף9^מ$וו^מחה^
 { ,**^!״ י^יז ״*5^ךי דג2ג׳יג^^5$׳׳המע3^יע^^^ד^ורמשא

 אלצ%ע¥/^'15י^י^^4ל?1^^>א!מ^^^
 ן!לפ •דוגד^יר ז^^שדק זז^מש ייע^׳ר ו^©ר יהכג!^ ^צו4" תז?מ<ן!<!ן/<

 ^ (ימש^ןן^^^י^ו^^ א9יי ׳עלזידוקי ףדעי^דפק
 ימע^^ץ״ף^׳י־^ישד^דעוה^ף^ן ילילףימ

 ] ,^.!ד*!^ דשעס/וירמי^־ייע
 י —--ך^וט$ם$יל3$98

 י " *#ז^ליול/ו*נל

 <עזממי*עיונןיזזזימ׳קת וילויצ ומצןיזזוגסד ן^מעתיישפ?" יוהדע ןייסמו
 ילול ך\דילן יידופי&^מףלד יזוחיג5^קמיזה^ד1^צתיורן>^י
 לד*(י5לג*י.^ימנו זודיזג\ ך^ולדוזי^( ס^דהג^מסהלשל^מעמס
 1*ע* £ היד" ן^לן מפכגח!ל עידי*כד♦ הדי3ע די^גגה ץ'דמג דיממג ^ימן4> עיע>^גןה1)ר^גיב׳מן ג

\ 





 פ ד;**\?עמי^)^\שנג>י<י1*4>ןף^כו^נ)גיימו *ל—׳ג>נ^ן^ןיג*ועלן>^

 ן '\1?1ופ*י.ו
 " ' ^רן^יי^קן^שעןפמ ש^וזזוק^ו ^היליתילוו! יי*מו^ !^לל

 ^׳^מ^י1וימוכ^ז^מזי'/5יפש)י^רמו<י^(קדו%/^
 ן^רו^ונירלרו יכ^^זי׳־הוגילייוכווקיוזק זיןימחר נ;ח יייז 4^ל ר*^ •יל

 י [8)11^^ףמ^י&ן^זירמיוי^^ן^ו^לזי&ו §?36^?ז!ז,^?^יי1
 ימ^ו%^פעמיו !?ןיש6י?זד5^םומ דבר ט^מגי&וזפציזחי יל#<*וי*ד

 ז 1 כני^בעע^ג ייזמ^כדע׳^נודמע'ר זדצ ו^גלי^דוכיאמ^^מסיחג־טידימצןקיפ
 י * .■^־״־״״

 *כ&טו > ף1>ו>כ
 ^ ן
 ׳־^ ייי)ע^י הדימ^י ן—־׳• ושחחןי*רג׳י>^זי> עייז<יידעחמייןיכ-ל>4 *ר6>ז4 ׳ןע)>ג חל*-* *י־
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$5! 
 **'"י

 ^ל>ל *\ 1?ח * *1^1 *1 ץ1^>) ׳'^עמש♦^ !״^ן ו^י*כ *בעל ןע^ף ^כ>בי£)^לגמ ל*מ £ *1י4#וג^״#״ן

 *ףשמ/^ד^ן<^י^ןמינ5

 אזרח^יל !יאלממו 1וא1 י&דכילע!4*קמ $ ט$ה1 ויפאד1* הלו|!
 __ '^גמ^תותיג^גזר זירמ דזידיז^^^מי^דץעוזו טהחיס^ע^

 $^פ|ש^?|זישאו
 ^^עף^ו^להי^יפעקת ׳פ^נ^<י*^ג הליז^מי^ו^^

 * מפ&ה&ן# זגר^ויל^ !מ5ל'ל=מ5והיז*גצז1ימון>5ועזד סי^נא^
 . זק^^ם׳יפ^ז/מ^^^{8^׳^ ו^זויד^ינ^יד־

 \*" ימלג םימהש ^?נ^ח ^ו^ין״ממעשמעו ל^^מממנ#
 י '׳עקזזדזמקפשדו'זזיז^ון^י&מ פ&נחימקטדו $%ו9ט1יי$ז!}0ך%■!
 ו ^מח^^חמיזגשעונ״יו *^^ומפמ^ןא־
 ' ^ף^ן<מ?מיומ86ויי ^'זקיוף^שיוקי^ו ו^קרייממ

 ׳ימ#יי
 " םד^'^13ג^י,1ו^ו'8

 ןןף*חע 5וי/יזימדשו ^^(יפ^מ(׳ע5דמן^^מרפזקץו!יעזהמ
 ןמזיעפידו^ןפזיפיטזמ^ז קי^ןפקמפי^ןט^יןו^ממ%^■

 י ימ^מי^גומז^ ם4עע חמגענרי 6מ *^,דעמו *^מ^^%<יםאוז
 י1 זץמסה^פ^לם^הז.

?8*1! 

@1: 
 ־ף-

 'יי1

 טיי
 'י**,"

 _ין9'^ו#{ןי5*ו)
 ן" י ו^^^,1^5^םמ^־גין^

 ןךמ חרש 0)% אוה" 1ןיש חרמ לפמאעדמיה זיפפגימינפ׳ ג?המ!י
 י ו י ^2^^1ע^^ן*ג^בם>י<דו םהצעמו ©)^1סידחמ^וזג םדגההיגו^ו ךיש^

 ן^(^היח5^^ךס1^וףש/^ ^מהז^י^לוזד
 "ז- •׳; יימ ייג* גג*׳•* ה>פ*יי.*י סעלעחזועיזף ^יג׳סדעמחרש***׳ דש^׳עפן



 0יעל4ייג4 *זיו סי^ועבג *■*וי ויגפ^וי1ןפ1ח י*י•!^ ס^י <4 )י>י)נ>פ!>י*מו<)*י־־יעג•*׳) 4 יזיגי^י] מ9#וי

1 

 ^ממח^^0ןןי^(וילמדמדש1ןדי(ימ^ייהו^^
 \^זאו ^ז^ו^ו^י^)^נ>

 ־% זצ%
 (יפנח מ !סכ ידא סיחי^ד !וידד&ילאידעז דוז^וי^ו ויי ירץ$ףיומ*י

 !ינמגש 1(©נ א1יד8ו^ויווע זייתאמ דמד ן1?ץי1דפ ק^$5 דגד
 'יפו יד<ידשז<ןימכי (מ%> 1ד^םהןכח^זי^ל ז?למ<יר^ו ה?פ{<חיןיז ז^ז םהזרד3*/^>
 י&ה^פזהמממוייי יו9מ•ג^^נ^י״^^עמי^^ייםלמנ/ש
 'ןן8נ?^ו?ג1תי1דגמהז?1
 •1*י ומ5ווומט^מי:״״״יא*י*

 ו^ריןג^־^ושוי
 זיזושו

 —^ ׳ - /\*״

 ^וחסזנויו ך־^דכ^י וחפ ר1^^מש^םןדן^לוז^ל׳• ן^די׳ר^כ יגא דזי1מ?י ן
 דאזחוי^ ףתמהחיוז^דע*^ לפמע יפגגווהי

 **־**־—״׳־ ״״ ׳־־־''ימממ^מ^י

 ,יס
 ךי>

 ׳׳ן״ציזייצי^ל יממ יצגנ^&^ז אלצזפממ יכזימד ןיפכ1!אזןהו4!^ מי יי .ז״
 ^דג^0%י>פלןעפשי^ול(^^ק^^ה^עומה^ןמעטק
 ^ו^%פ1י(<'פי^(<ג0^^יא ה$5ןני דעאד1ס!^ןמ^לו?אעגו<
 *■•£^1־• <-י^ -ל— /-ד־ד ,—- . _ ^13..״ ז _ . 4 \ .11   ^

 <8יו*מ סה הזממעמ סייפיו זמדממעמ מיממכ *^'?ו^מל
 '"^־^■־'*־.. י. י •%>מ*וי^ ן

 ג>1ע^ דד>י1ל>וב ןיגאן 04ד ^•*י<9>יו1כי4עיו*יח^>י)>פיי♦ י49י ויבייעייעיי* *י4*א>4 ־ד—׳עגילו ג ן״״3



 5,חי\ /. לי^ג׳ *ז>׳ 01י!ג ושע/> ליירי

 מיצ0פ ?ידמהמכ^ל ׳׳■וז8י ןעמימ^ד ^ז*י>יזנ^א/י^ד

 . ■. 4 *•*•♦׳

 0ינדקדס!,הןזז71ד,דיןם^^יקזמ^סחחגמד;^דז(׳מפעגו7ו7,ימי'7'ןזמ,

 %^יו#ו^ 1^ן|!וו?ונ^1ו^וה^^ז^5ו'(ז^זמ^<ו
 ^שן^^^ןו^ן^ידמנויל?ו^@ז/<ע1' סע1ו8>ו5ץ,#י !פאו
 םוי יפ זמןגמו אמ^כילקיןזןןינשמ ו*צי)<ודיע^ל ן1(ידמח ן&יח" ץחל#ז
 ^י^?ןנד!?^ו^(1ג^(ו^^דיעכקי^ דיו י׳געזבאמעיז

 " דצזעצי׳הה^נו־יד!^ 1?גזדמ/וזי^ו.ר׳6ד</י1ך!יע*^
 י ויבזר $ 1<ו^זומ1מו^ן15יז^יכו

1 

 ׳::111 1111 ׳י|14|,

 ן1ן

;41 : 

 ,י' 1



 [,יו*■■־!!■
 ;!|ן !11114

 ^ישככמנ?< ו^יץדרכן(ייבש קב8מכמצו אימ£!ע יקצנ י^ימנ״ןיכ
 ׳\ ^1^^ידיצי^גו׳׳ ^דזלדי^מז הימש זי^זפו ^*4רשז^וימ^דייס ?ווה>%

 י#זף׳ 1 למ״׳^ 1^.1?^^ף6^מ9??ד*׳מסן3וזזמ9 .1'
 אמך^5ת1מ^ו^ר)צי^^^8^!^וחוי^י^ ר4יפ1<?ו %!**
 ^ימנ\ ׳ש מ^דפמפילג1׳ ןזיגיחמו ן&זיז^יחמ ליאטח^7 ,[וממ^רטוח |3§|
 משיזעפאוו ה^וקבי^זסרחנו זטרחמ % ראמנ^ רעמימהב '"^

 ^ יאעמ$ "
 41 ^יך^ר^^לה^<^י^ףוןמכ ך?י 1ן?* וי־זצנ £

 5)זמיל*•,!^יין< מיזיןעא ןיל* 60*110׳ )> ח1ש׳;כ*0ז^ דייסדעסיגןדעלוע ח1י*ע• 1גן•



 ^ * ו^יענכיג גי*יי*ח ^זיו-יוןיי^ןייץיעצניחמווי׳ מ*ייי(*ויי*עיי**־׳צ*יימ 9(1

 ד״ן^ ^^^ויקפ(^ *#> ו#>יהועי5מתמצ* ?י
 היויוי-רמנ^ד׳קוכז^ויקו'דקיתי זי?3דכ *פו^ז^זעמס יפאנצגיהשז׳^בד

 .. . . ׳(^והירשמהיעיךקו^רש׳־רח־רןחצזו ...
 סיד^דו^ן^רמאדמדךד ■>דח!<מו0^ג^נו דיטו^7עדז*1!׳׳ויליטקיז
 '1מומי ׳גזדנוק^סז^ ך^^מ\^פ%ושיב^ ^חרהח
 "*''־•״'-.־י '״ - — <״-'־1^

 1״
 י^1

 \^־ר- •*- ■.־ ״ 7■.■-■ ■ ־

 זיו&׳ג׳ע !רע ;ק ־'י15עו היווי6^
 י-^~ ׳■; ע ח׳*

 דינ?״פ וביז^כאמג^ ובורפיפכ ד^^לפדנ^ו
 ן יכמד הע *דה^לןזפל^כי היעל^ יייכע דץ<שו׳" ם^ד^יריח* ד§*כמ רל^י ץג? ל/5^ל
 !ימי ונמי ח*חחדדחדעו^דגזמן^אכ)כ\
 ^^!ימזיםמ׳ה^יו 4 י^^ם^כי^1^ו<<מי^ןלמי

 4 י י י י י "י

 !ויכ מכזיש)אר^״דוי׳דזימ'ר^ששו־ ז״>7ז'1ורויזעד,ש.-> •ןי' 1 י/ו^צ לור׳ךש׳

 ^ ^דפו׳^דמזא ,קמ^^דועי^לןץל^^ד יפןז^יו יוגוש^ג^ד^ז
 ד*ש י ןיחב^לארסא סודןי % ^יגחי 53 םז^ו1ףי % %ףאבוקיי
 כ^וע1(י6מש *דיסחמ ו^וו וטח!^ *^׳.ר1^ך^5^ךן$י?עי^

 ׳וש&הימז^ צוןשי1ל״קצ?ךמ^זעגד*ו ׳>*<ד!מ(<^1כ%'14מו^לןו4י^יי

 יי
 ג&צ עטצ

1 

 1״יז/ץמ^י" י?י יייי ו&ייך^וו יו ייי״ו זייי/ ו ־7נייי*•^ !י יי/ו• יי" ^ יי 'י"׳ י יי""

 ךמוק זאכ ^ד !י>פ־יו^א|דמו קעגתמד קמג
 נ^^^^רחגו^כ^מדיג^^&^י^^מעגדל
 !(^ןעף^סע די^ע!ניז40?י (ומיעו ו^זמג דחייץדןממעוקג ה|2>
 ן4ך ;4^ע^יפשו^גרז^וימהממו(דז<ןמו<גפ%

 והןמו חכצי ט5*מ דושחמ ן$ן צ)?•
 ■^י׳4—׳־ *י**׳ סכבעיי־^פ וץייעכז <ביה}ע )ליוכמ)סידג׳מ דידג• *ו4ע *ש׳ ודי1כ>י)*־־טמיוגן,ג ס״־מץן ^ץייצ

 •י

 34* (יח



 *דמע ליזי׳ינ׳י^ נ->ףי ^^4*ןיכיוגיכע ייעע י־יש׳ל יגע6׳{יה סישעזידעיע׳לח >ה\י•) ירנ**סו £

 י5יןד> ימעי^^זשזסי^ץדמ^פלנ

 יל־ישי1יי

 ^?^^!עד^ממ1^מפט1^יחו>י5??סהיוי^עדרונ>ו-יעהממ<ום^צלויפ ןי
 די * /! . 4 .*ד*״ ז״ > ?ר 1 .*.^^ן^דד. " ^ ^£ןן^ןן - ■• 1 ^ 1*י■1 -**-**-־ *1^4411^4

 1ן
11 

 !ימ>י^^/^ע5יןויוי;

 >י\בפ^

 ישלאומילןיייתז/יכע.רפע
 ןמימ ה^נ ימתנע לא ףמת ש^ל׳לויא 1^/<ו סיי_,.".. _'.״ 1״
 ^נש1חגמ1מ^1אץכוף^1מגיצ]1י>כ1נ*זמשנ)<וי^י^י^הםצנה^י

 ^גמיג^הךןו^ףפניי^^נכםויהיווע י ׳.ונזימ/זפיגג *? .״*•
 _״ ^^]^ז^^ב^וי^^^י^׳ןז^^דע׳יי^עדן^מ^^ס^וד* £!£״ !!■

 !לןעויי(^1^^ל(^5)לרקגפ!>ס§ז ׳*■׳ ׳*'׳^"י
 ־"1־־" י"־־'"'־" ילצןויש*ג^!^ו£?דש*וי

 ־,."׳■*־*ו■
 1 ל^ר^יי'*'5" חי^ג±פ זייעי ׳7ע׳£>?7ח|
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 זייש

 -.1 ;(ו
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 ׳*׳1י׳ 14״^זי׳/עעי1י ׳מ1יי-׳>׳זע י ?י י־חי^ /זעחמ /*׳ ■>*/׳ י ׳*׳׳ וזיח׳ו^מר
 ד^ו^למ^עפגעד^ ןפמד ךוז% "©1פ דש׳? ןלפד^יודס גכימפו ^•*^'1לגדמ

 'ע/ןל מל> א7יא-אי>5 יגד^׳ 2 לי> גל״גיי׳ ׳?ו£**יי .^ייש^׳/י׳י^ה ^*יש;
 ■•ע־> " *גד דיי י ^•;^ילי^ילס 1יזגכי$*

 ז־ז 1* ז



 <■ ^4יע• ♦ח1> עיגי יצמ ףייז*) ,ימי© שי•* ףס*ו וגיןלט * *■ימ^מ ^*ייגו*4'זי*>©ןי -?—■יכיציסי > ףזי^יז

 צ1!5ו?ו ׳׳ טהק1סי ריע 5ת ןנמנזי^ו סויגר^עמ^עממיו ^בדי ייג^עמ 'י

 ו?. ,׳^;^כ\פן^^למ^ז;דימנ/ז ע

 ..  ,״ ,״ .,ימרו^/^ו^די^הו^ידןקג
 ףירץיומ י9ו^1<י!ז<ןמע(<גשי< ^עכקןוניב^ ׳מחאהו^ו י• טישוי ילול־

 -1ע<כמ1\

 1 י ןי ו ׳ג^ וע׳ו׳ ׳ץ׳ער יי ז*73 ת יי״ .*חח י י •ץ׳*׳״״ו י*׳׳ ן׳-׳ //עח׳/זי׳ממ^ל
 ׳יוי1מ!נמ ו^מהביו יוניסממלפ סמ$ל!<עשףקוי.ו וזיי^ישיי דימ]?

 %עי ר!מי,ומ^ דו^זז/ו&ןא ^}וינע^^י או1יה סועהדוו 1ן>
 יו^וסמ*^מ^^'^מ^^וו^מי^פי^!?ורו^<ןי ' *

 רן^ושי^יהי^^רמו^די ןל^3מ^יזיד^יזכג מדליז^דעי ף״שוי^־זורה ^!4זעצ
 יףיו^מממויתמוזגו^ממו לייעמו ?י^1מי]טמ1 םירממו רו)ו!<מ

 ^ *4 < ^ ^ ־• . ^

 ויפ
 בירעמו ן

 ]יפריו יי (<נ5רן< •{גזלעל^ןבפיילמי הדז^^ולמ^ר^ ןעמציו^&ממ^ד
 מעןו<,ןמ םהדשח׳ הלמי^דיבמו^דס*1* ילולמעמגיפ םמ$?א$,ע

 דןיי^פ*ר31<.ומר3י !ולוהי דרזו סידפ/<}ו!<נק זח^וק&דויעןיןי
 יע^ו^^^^זצ^^^ע/יו־־&^ן^^ד^ה^מ^זיד ה^והי

 ןשעי (ילז ירידוזזי תיכחו-הדוהימיג^^כןמ^םי^^פזבד ■(ייי״חשי הלילי
 -ן—— *—. ע״**ינצ י3.גץי) 0יע*י14ב *|י4>)©•מ&ימ !יג׳ןי>צ ^יוי*י>נ ^*לזייצ סיזי^ -ד—0*י׳1י);>^יב^



 ■ * • *,־

 ו:

 > ־ינוידפ ה^&י&לע^־׳ א^^יהיו הזחי !?)ידמזו ■32£י08*<9ז
 ,הזהו (די*ומדמ רמא>י ו^דיחד יתזמב^תו יפקח א/<ע?^י*>/%ץי?רד ןע?1

 , דז^ךגמו דעןמאהמעמאמי חצ^י^בד *דוהדיןלמ ץומ*ל
 /י^מק^יו ,*ןועושיה ט^מעומפימ^זשו ׳■וימיג יזל ימו $<

 ם^ל^^?ש^זוד^7<*^(ד^ש^*^ואוי א^י6( ירי^מ^דו^ידח
 £ ^>נ קוו6ןזו ו$י% םן53?ב יעידוה ומ^צומל^דיל ?ווה !ימה םויג

 י דוויצוע ^^עגוו(ו1יימ150 ?דז הי ק וי־יו^זוהןיגדגןבקדמניויו!^
 ״, הינפמ וע^ו^ורכשאת^ו^ריפו^ייחששף^י^ודכ*

 מי*> יחי־גיעגיחי הדןמצ^ח^לגיד ור*,מ*י>נז>•מ׳ ומעמעי^אממי לי6י)**־ייש*וד< יד—־יכ>5יס1 צ*>יי>*1 ג זייג׳י^י^זי יזע

 .-_.: ■ -! ,י:■ ^ -.



 <ז*׳מד יי>בז*'ו ?גה3בן יי(י)י^מ״יו1ע*ןףשז״זןומיר *>הךיזיד ■ימןי■! *ימהמתד ־ד־רכמיה^די^צ ״* ז

 /וז$יפ ^המהוןית־־^*^—
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 ^ג!מצ , ״ • . • ,
 *,"יעמיימזמ״גילח סיינשסע^מע ד•***)4^•©יייג׳יסו *■?-׳גיניוי)ג 0**ד!\ " <יןי *ד^8>ג*^1 ומ**ימ^ דמז<1
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 נ1יו<

 !ןידו^
 *ז*

 ו^^לל־־'־ ^(י^י *ןו*#י י4> זעיסוימהמי *ג? ••*1* 0״ד*יומ* )גחגמ^ל^עזמי1ןי3ו י5-©>*יוי> 4*-*

 * ץע*{^ ן^ייחי ה^דוי־פ םירי^י^צכו ־י ״ס^יממר {מיזמןמזהוילק
 *״>

 ידי ?שמדו׳יןוה׳^מצו^ש יפ^ת^ימגדי יוירכ^ד3גמעו1זי ותיידפ
 ןמד^זיהח^״ז ד!זמ^מי ?ומדסייי^מו 5?ו*1ל#<י^מ3מ%ז ץממ:דאמקי

 1 ץ^זו01ן4^יפחו?ס^י^מ^ו׳ידמ* ^םהייוכו 3יז^גי(^ו לימוו
 'י

 םוי (ממ<י $ז ונוי •4יוה;׳ וינמ ?ישי זי*5^ו^ו^ו*^זגר
 ו -יכ !<<ויכמ הזידיגע אהיויטכו זישחו פחגהו< ר״זיגמג^דשו הדבעו ימ<ק

 מ׳היה ווי^צ ו^שימןיי ןווויוןןמ ?ודיז׳$ןמודיסו זמזצידי
 תנ6*<יו טוילנעמ^י^ל םהמוגגו (מממקככ^וכ 51״ [וייוווייצ ימ״$

 ^יח^<^חיוו /"עןזי1י>יע^עזן)ו' //!^׳ /ץדחמד

 ץי^&ו^מ זי^וכימו^שיירופו* וקמןמטימןויהי$ ?זפיוק
 ער^^ו^ן^'ז^^!ום(^^צ(זי)|1י>^ו^1ן^

 ״% יח*

 * מ׳ייןי1ו41ע׳או םעדיי ליגמעטו יד—יגג5ילז ^)נ 4 )♦*ןגי



 יי*1" י48׳ .^*4י*\** **״ ^יייי וזמ^*** ייעדפ 4ע .*** ~

 1׳ ו

 .ידויזןזבסחי^;״^

 91^0^9^ווי^יגיןי^מז(וח^^>ןמן#/^ןש5
 ^^/וו^^פיצנ( ד^זעיןיו ׳׳ םהנזע זיל/י ?3ד ?מג%ד)1מחר*?י!למכ5^
 מיקעיו״*י!^יוי^מ.ונ!!^)ימ^^)^0י^ז9<ג
 ייוירו^ץז ©!4זפי/יי ¥י ך©?^ד55^י(*^/#^דח51^ ןי^״זין^
 סו^כ זא^ ממה ?לנ(<ומ^'(דדךלל^0ו ^^^דסי^ריע/זו

 ילמ



 !>עש\וח 5?יכי***) * <בדג%ע 41 ^יסזס קש ל*י>ג*לב>*״י ל—־י->^סן •3 ע>.

 ה^ס^למ^^>^י<
 ימ^זיזפ״ס׳ע סוחן^לזיגוקעי

 _ .. . ...ן5ועק^ן1ומן<!מ
 ן יד#זח>*9<<ן^$^^

 |לל!היחמ!ו!$ג?#יו ־׳טץ&וןימ^לשילוןוהיו61ויילמ>
 _. *׳׳.,.
 ^ךחידי ךא^^גו ך׳^׳מ

 ץ" 1קןמזי־ן&דוןמקמינק
 י דמוו^מןידןו!%ועיוט/זו ׳׳ה^מ^ועלנ^

 ^זוואייגע׳• שי5וףי^יףש(^^מ%^י8צן%^*©י^
 !י#וןימ^דטעףק^^

 םמל^אמ^זןזדממב׳גוח׳ וי$ל>*4מח)טה4?ו$ ^ו3צשדמדימןילמ<
 ^^ץ^המך/ו^^*<י*>־׳ זע^<עט<<ק דעי^^מגילה׳זכמואןיו ךב והדפ

 י , ו1*ן!י* ^_ע%ו
 ך• ךייגמ^מיפ^זגריהניט^^ימחי^מא^פר&^מןול^י&יכמ
 ^לליי׳* ך^נול ךגחו^ג" דעכש♦ ץ♦ ך\ ה*;>ל^זיגומ^יו*ש *לן^*%ומ3י ךאו^גורשדגכ^ד יכ־-י^ימל^^ 4ךנ^י ךי*;נ*

 י



 <־׳ — <■ ליזד1*ה?ה ^יז<זי *יגדיג*עיז׳ימ *ינזמ י-מיב^י* ז^יבי זיןז< ^<ךיזי יכגב־חזי הל׳גי *~0*גישו -?*:ילינמ;

 י״י״מז?׳?
 ןסימי יי^%^?.

 \#י ךבמבתר>כ?</ז1יה־׳ןל§^יןד57^רנממ*ייו55)^/1.ו י^המ&יר^
 ץמ!($ז^ן *עדמ ןמז דומצפ^ז יגד<^^ליר1מז א^ןזי^
 דל 1ר^ ייס^עפי^ק^ט^ככ^וכ ק;פו ז<מ1^< י\דעמ1 ךההנ יפמילק
 דאזא ^^׳•>מ^״<כר*<ו דעוי^גזגיכם^מי

 ויקיצמ^ש
 •י>'״-ו1יד־^<^ ^■^91^^^י^.וי^^?י^')1לממ יפ רמא
 לש?י<ל !40^ עויגצל דשז*צ לימן ליכיעלן ג* ןמ דצל א■—״׳*■ םי^ ך\)0 גח\ע>ךד* *^-דל>צילן צ סדיג^מ
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 ו* צדזפצשייפאצפ *ןועצ י>צ *1 ללוצ * ץסדפג ןצו נ*שי *יל2׳>כ]ו) ז*לא1צג;צ דפ ומ1ופ *ע״יציצד9ו

 [ייה•׳
 ג ,ג

 ידעי;
 יל(%^יעיימו^זט^וו^

 ,׳.!וניעלוי'
 >י
 שויג^ בר^^^ויד^ז^מ&ד&^דל^

 ל*יי!ו^ וי^^גזןו]<^!<ה״ו}ז^פ
* * | 1 

 1<ו^[^י^י)^ע^ידאן)^1%>^ק^^^ן^
 ימ״ג&יואשממ זיטפילנ^י ץחימזז^לימירפפייו־אזזנכיןולרבזעמאיז

 ן!יןד6ו^יט הרמתקיו מץימ^ע^^למיקגרכיש יעאפ ןגלה*גי$*/י
 ,,ןוד^׳ו ן^^י^ו^ויו־^מק^ס^^^ערו
 ^ וו "י*" --־1"4-י ■"^"־" ־'״

 * י

 11 . 'יי

 1 |״^>יי 4,שע׳דייז^ץנזזייי הי^לי^ן'!•!׳*•^ 4פ^יע4ען •>1 יה>פ?4י־ ׳• *■זרגלמיןי* ץ *11 *119* •־־עיזמ הימרי 1כן

 ׳י ירכ רמזי זה ינסנ^מ יפ #•*>1 '

§>* • 1 

 • :■ וצ



 *י *0*

* 

 ןמי
 מ]

 ןזומ|*

 זסעוי
 %ז
# 
 ויל
1% 

 ן#
61 
 ו״ןן

 יי*
■%, 

 • ^ן!־, ;.^ ,*,5י.> ־ן^^ני^מועע *ידויי^י" י^*ישי.*י^דתיימשו *י>*יי1 #}*>מיויו ־י^חל ה**,

 י $^*^^*9***#^ זןידיללונימןמישייל
 ^מח5׳׳ףן^ם^^ימ^^םהס1ר*מ(^^ממדמןמ^ק5^

 ; ח^ז^דואי^כ•* ד^^ל?׳>^!5ח^ז ס§5^ !!?ןז^גרגח
 •־ זדץ^/יזומי^יפוין^מד^/״ל^מן^^יצ^יד^ממ״ףגי^'^
 ; >8*ו^.!ר ^?ןימ׳׳מםמידודמ^מ* ודממוו&מחדו/יהחוו^ *%>ו חו6^ז
 יי ווד!^^%ךי ועענ ןמי^נבנ?ולכ 4לוקג5פ1?פ עזי^יע

 מד^בןיוציזרמן׳^מו#^מ^ע>^!^זמצו^^
 ייעז ץהי י1< טיזוזלעמס ןח^וןזפעח^ךדז ,^ו י $*מפ מהשפמע

 ו ^_ט|יח ןייוו^^^גי!^ $8^3? וגמ•
 ^,וסזתל?^ דמ י&ויישמל ןמומ" ר^ז&ןולצלצייו#' ־82׳
 י*רלל^ד(דויו םיכו^תיודז^צידאהיצזו^מ

 הי־י״־׳מייגע *$!יץ !יהברהפ ומ יז( ■ןימלכממ %> ימק לח/^נךיי ,׳מיוסצייעיןי
 יפדכ י- ?7על^ דן^י^רמבםיגורוחדלחנמו (*כ^/״^^יע/זד^ןז

 ו^לסידמנימא*׳
 {•*>ןז7<ופ דמעידקסיידמנ^ו ׳י !ד^ן־6ף(כ/^1מע ע׳יעי י^/ן,4!*־
 * ז$ו$ז ה^׳-ע /ך^^^ע־׳^נ^ןימת^ ש*שה\ ?4ל3

 ־שקזומו^יו ןלימ^י גצקיזמאימעמ דו^ששיםי^יים^וו ל^ 4
 %ל8י1^^מני^יק^ד^עמי^ג׳^'!וו^^י

 -^^פי^יימיוי^ליז ..,״
 תגדבו בממםו^יפ^ד^^ויץחוגמס^ר^וק^ס^

 1■ ־־

 ד־יב->ד *^*דדו *דדי>*ו0עי>כ^זזעיי) ד?—



 ^־>יי 4לפן ״-׳• ^י*וי 4ן עי^י

 חלילוממממ ונ^ו^ןמ/^ומ^לןל??/
 $^8^%ווף8י ימ$?״כמ^ח^פ^ו)ון^א^׳^

 ^?ו^^בד^ן^ע^הפעד^עמ
 ״־־־ ־ממ1^8יו6(<§186 אא##1ן

 1יפד1(<שן1רדזףיממ7י5ןמי ןיזזנפבאןנ/פג
 ^^^^^;ק^זח^במומזייי^^/י^א י" ׳*
 ^יצע^3^^יי^^ףזנם^^וזז? עוה2^יפ$נ^פ .ז"
 $¥יימו אידונידט&ייר&פ^יווויט
 ו9ךק ט$* ו^עיג^ $מח ^ מפנמהרושממנוש^דנ^ה׳ * מצ~ ״ ׳ '׳

 ע1>

 ד^ו*מ ז4שמו^י*דו%ומ לוי^ו/^ו^ע
 %ן>יי!שון^1ז ?*ר 1^^צטששי^^דד^ג"^
 יףשםכ^ב^םפ^דזאד^הכיפקחבהזמפה^גדןאמח^גיזיר^וי^ייז
 ך^8יל5מ^ו|ימ^^^ממויו׳)^ ,*לדעיזיפ ^וי

 י וצ&הין^^ ץידצ*
 *״״״״'"׳"*1־"1־1"־" !ןנעמה *ז**,׳־ ח^יוש/^?וה^זג7ר1פ1:",'''"יי""

 \פ ׳*מדמפ^י׳-—!■.%יעד־?ר ^־י<ע>י ז-*ל ולייודז*)כ׳י



 ׳י ןיניכמ ובהוןדל*1הי םה{<?ןח מסידח^זזמ?© רמ^ זמיגמבידגפ ץ׳לתמצ^ו

 ^ממז^6ו4

 ׳׳רח^< ייסונ&גז ונדעוס^למןן^טמ^ו היירכ^יפ סע {^י *וזעי •'זעימג^

 ?*טמ : ***

 לכ או^ועזצ^תד י י?פש;ו ^ייה ךיל3^^סי?שי.עיי ענ?יי
 ^עלןזישי ו^י^ע&צרמח ^יןוי^י/ודי

 .^ז ^מיג^דז/יגרי'^? ך?כדפ ןפו ^(כגמג דורה^ז סאנ^וחח
 3^ז0?ק*ל*ןי8^^^^פי^ימשי״י'׳^
 ןו^לז>^י ^^^פמז^^איעמזינגדע'שדוו יי^י_מרקי!?!יי דקפנ
 ל*ומ% דש^הפרחכג^י^^דדפ׳•^ ז^ ו^שנ*4ע
 מה!ג^לע צ^׳זוה הן$מ *פ ה*5רמ5 5!ייו ':6יי׳י ^
 <<^5^$י יד*% •י(<י!וד ^י^ודי^ייושיח#^
 ?<^ד לק הנן<^ר ^בממ ?זליפ • דוצי ^דו־ןמבומ הימיעטת^דיזעייו
 למל^דעוה?יז ׳,קי^די^דדוכיו סוירי !יתעיבי\
4*'*4, 

 ו ו 1 \ * *
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 עג ופל׳)ויעו־׳^י^ ויליעזייז וילו* י*"י'י "?עפי(׳)יד םחל י• ץ0±> ל^פיי!> *יגע*< ל?־־*.כ>ליל1 ^

 ׳",':"^-- ־׳׳,,ךו׳״ ! ן׳״■ ׳יי ׳*1'י*׳**י׳1*ם'עז/עיע ן/^ימלץי

 רונ^ הדחעמ^עהג^ ן^ק^זו ץזא־יד&־י^ווזסי ד5>?כ "זח פ*ג■
 ׳יוזע(ץ(<ןויסיאדידק)זמגיויזבמרוזממ1*יידהמגבאועםמימוי ^5

 י6מי זויפ9 יק1כהל?וו)ר^ךהמ^15יחןלשעו^מ 1•*

 ^מןצלוזו מהדדל^מיצ>ע^י^!^מ^^^^^0*^
 דעדע^ןמן<1ו1<!וןי ךוזןחול^/^*^ון'יוןוימ

 והי^ד^"
 כרן<.יקמכו (ל׳גמפדןמ זד^דממ^ו םידפ^מכ^ז^ ^£!מ)דזיימד(^5* י?י רממ
 >יא4 4144*1■ ^■41*4 1*44441■ 1*14141* 41441*414*14*1 1*44 441* ^44441*414^

 ליועו ^^^י^מממביווד

 י < '׳״י ״׳י .׳״׳,יי "ז"־""יי^עקז^עמחמדדיפ׳יאדמ

 ׳ידוןהןעי ין1ל/< ורוה^^ג הדפ^מ***1"** יי*** **״.*-*..- (,־
 • י : י §0^ [9 ▼ | /**! יז ן^ן ^ 10000 10 10

 $5^פנ*ש*ל3 ^ו^ר#י£$ל£[וצן^8״ז:

 , ..•י׳ייז״ו ץ י י ^^ייי^ץ^^׳עהו*ידןח[4>יימח>ר7עגו11
 ,^^'י ?קדמח יזיהו^י ועודק1?^ יפיעד יויו^ןקסדאה ?יעש׳ ?<יהה 0ו?ב *
 ׳ן^כי^רועיל אוע^ול **4^. ״.1^

 ^ ^ י(ייו.7.4י/ '•.:'■ז״יי^י 11/ 1 *י♦ ׳״^♦י1^יוי?י0•

*/ <*_.4 
 * /י 4■ץ^יא לרכיי יע ^־־יעיי ךא ^ומ!י יולו י?—•ב*0*13);*ןץ>5זיי ׳׳ י%>4 עי ♦יגל^ ^ !פ ןמל



 הז^באיהגגדעגג •־ןיידן׳גי עי1י5ןי יחילעני ךעייו־^דיכיעפש׳ע*^ >-״3£עי ליעיפד׳)ן דןיגיגן

 "ייאו<מי.םודזי?< 1־זפ׳ע*מ6עוו
 י, *^?ו^נ3מ^ו6?2 רנט
 *י *^>*611^(1 י^¥^^#^*ילגי(^ךי8הזזי4<לו׳׳םג^&גהסי^^חה^מי

 וימופגז י^זומסומיז ^וצמד^ י איממנחד $דש^סף^1וי$ ה£ג£>נ0<
 6115 '•1(<דנ^ ידן<זז^< ?0 ^מבמגמתמנע■ (<מ י^ז רנטי^מ (יאו•
 1^11 _ —*^ ^>1/^,./*ר1-1*,ו ד_ . . ? ״־־־ 1 / *•. * *־י—•. . 1 - ^ ^ד^מע?מ% דש^ר^ן^)^^ומעמירעיודויאו^

 >־1עדי.

 ׳י !ן5ו3ש!1$!^
 יצןיש*יו'

 ליכ(דגר(<ו ע^י
/ * 1. 

 ןסןי^פהשךירינמחמויזך^זיפו י ודמ ׳ה/ח^ס^ימכסד^חיצ^
 1 5*ויש^)ור1^^ל^ימ^נמ^^מא*<!דכ^י^ד*2ממ שדו ךי>מ

 ■ י י י יי 9 יז#• ך ׳ן^ ?י ׳י יי׳ י״׳ו י י י״ו י \ * ז^י^ו

 ו ס^דיו ^י^1*דע3ז־זמ^*^יפ^3 ן^18[ליכי©ו^׳'ןדו*ז" דד׳צ
 1 ״״^> 4י׳מ ״ / \ 7 ,׳. / \ . _ !-״״ ׳' * ^ ״ ״ *״ ״' : . . **־

 .,,.3גגממ(^סד^^וטץד^ףידדזייז קימידה ןלודעי׳ו הוצףומיו
 ןז^דציו *דגעיץמןודפמ&הלגו׳ *פ ^זוד^ה/<?^<יודכ ךמ^בסידמ׳י/^ע1^

 י 1 ׳ו
 ׳י עיו^צוג" ?4 02׳ 01ן*צו* ס-עהכ׳יז* ךי*ד ך!גד סןד כ״נ^לעהצאדוד דמ**ד 'ד-־יכ^מ)*י.מ)ז1צ>' ע4 **



 י
 -׳*—׳• *הי ע>י סייפ ו^׳גזי< ל־^ייי׳פ עגע&עיביז טיי׳גימ ט-*> גגסשס)(׳*,ביט *>״ ר—יסטימ)*ר^.'

 י־יזימבוזיסדי{

 בידכ%(§ו^לן
 י1ץי ׳^ג־רעסןןשו^מדטנ^נפיןנ׳דה^זסדנייחנעיזדבקןזי.^

 עיל/ימ מיפש0!ד^מי^1 מנ?^" יומו^ייל^ד^גיר^יז

 יקחו

 זח^מי^^כיצ^עימגק ווד^א^ע<מגי׳ןןיופ *ןגמ **
 ח$0?9 %הוחיך^<^%> ׳ימ;שמה*(ל1צ^בדמון1<ד ךי

 ךזר^^¥^ו^ו0^רו*^ו*^38£מא3?מ 'י

 #מ^^י/ף יש1£> רחממ ׳עוזמו קלד עיןיש$<#* ידעיל'ו^יג/י
 .ןאל ׳׳ד£ה ןיח^נ י*(?ש5 ומ5£י%י ןוימ קןו2פ עירמ ק$ וחדץפוימ

 ^ *פלכמ^יפ דיחיהמ ^תפמ^ אי^וק י^<ש ימזקל יעא ידל
 ^ר^ח5ה^^ינז(י ונ^דיפ ■ידןינזח^ ן<מח יפ ?<דב רד םיגפו רטמ דעכ
 $ לעהדיי

 ר^יייי^ןיחמלדבקוינמ ידצעיו ייועיזמ׳^לץז ^באימממ
 ^^עמ^/<ר*<מ(^ז/<5דןז1י3;(<?ח (^ייח ד!כ#?ז דד,יק<ימקןע*7פ^

 0-*לליע*,ן^גגב 4*1׳* ^ *ץ,^ ^ך4 ו^עצ^־לצפ^ ל-ינס ***•%מג דו*מ1 'ד־יגמילו *י!י1צ^*־יגגג
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 ,׳ו^נמד^^ס^עז^־^ממי^ל^^/^דייפןויר^^יםמז
 •-*!^"ןנמירןדי ח^ד1זטזן^*ןצמי© ^?4ד^יז־יו^נ ^י!יז.ד6גל 4מ5גהי^8ו^*1
 דמיוגלסזו^ריד ןרא!ד> וח5ימ<<יו׳׳ ההייו ףגי םאדוטז םו^מ5מ1<מ^ ^גיז

 ןז^^^^מ^^^ח׳ו^ןז^יו^קןיףיקוזיבןיר^^
 3זן^ו !יר^ח^ז^^יקד^וו םהדאןןנא^ףן^^מוגו׳זנ^
 ימניויוףון1^5יר^^רזמדצו דן*י3ל> רז^^דט^שדימ
 *י^ורב׳ררןוי ש5י* ןואיזיכג^&מי^י^!*ז^צ*צ5 י(ר*ז^*ע*זןי*צזרוע3"
 עפלני זיער? עיפגו ידע ג,זלצ\ ידע ?ז/^\ע{<דת(<\ ך^ידצד־׳ (דמע*־

 יזזלגו^^&חץההנבן&י וו^1!^ ז^דצ^יר א9ינ י*1יי?ןוד?*ו 'ויממ^ סיקעמ
 אתע >^יפיחו!<ט'מזהור ?ומיפה1* םגיג*וךוד/י ויןמי^&ןל־ס
 םמחזיו^ירש םי^5י^^רש5>י^זחבאמתי אע?< הגו*4ע יטשיאגו
 ןו■*^ ,עגויגוגמליו ׳.ן^ זעלמ ן?מו ($ילהרמ^^]ו^ת י ירוח

 *ישמ^מ<^שי^ע%םימעומ הז^יש ויהז/׳סיט/יה^יגסאנו הווכוע^מו
 דצג^%ץ1ש^מןיד5עוו^ר]יו*ן^^מעתיצר^.ידיו

 ,ד^%^יי^רוכס<ה]ןמ*^גו הפיע^מזיעמייו רימיו ׳■זיישפנ1?
 _ל5וה^ילו*ו5הי^^ *ד^גנ^לזא^י.׳'המפ^ל

 וי^ג(ו ה^!^רוז^מ^^0^^^^ם^ר^רינ>*@.
 ^כחכ^^מ*צןו עצ ח^^למידמיח ןילצי5ן<זעטד *־^י זזע׳ל&דדרו:?^!
 חוישןץ׳^ ^מפחיז ^ 4יפ וישיו ,?דוג ^׳יץפ6ז(י'למר ן9%> רב תויו

 וך&יצוין׳וגמ?^
 ץזדמי^ץמכח

 ^^עגב\פ >יו*יי** הל>*>#ד 4־ר^ול^״יגג היי^ל יי*%±>>^ סלו* *ד^*4י^־יללז ד שול ליגעעעי^ג*! ^!
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 ^־ •י 0יז>ף;כזיו^גזחיי *ז91****> דיינ׳•** *""יי** *יי*יז*י*י סייג* ד-טו#*> 4 *■**,*,

 : י ?^0 <מ^©יעי9ו ־חעמטמ־־
 ^סיידתגאו ן(<ע(<^^דקיי^^לופדנ^ם**ד^מ3י4 לאדעז^ןמי׳&עפ^

 (. $יייו ^ועחיר!ותקנףז^יו5יי׳׳ אה^מצפמ ן^ממןוירמ^זד4׳^ ףממכ
 'י זי^ו ןע^ ז¥> ןמדפיצ/ימף^י ׳׳ זז<^ד^/ז1^הפוה^^^^*לג^/<

 יפ ג?מ היל^ היצומבשישיזמ אדד יג^טיו א&צ ןוה׳יצי^כצ י&יומ#*
 ינןאיצזא^מ םהי03!מעימו יפ ןוידמש ^איגיח *"זש^< ו*ר מהמ/ס

 ^ .ייר* *^לוי ייפפ33ח^ר^^-ר^יו^^םדל^^י^׳'*רףל
 " דמעסן^מ>ן4ף יןויט^"ןו1^(^־^^ ^!י^י*למ#
 היןויו^זיסזינ י ליפעהל ה^יס גהליי הו^ג!■©^ ןיממימגל

 ,^ ,^.■ ׳1׳ _. ,_ ןייע־ !: ד" ס׳־ד• *. /'^'־־ ץ~
 וית^מז^^ןצמיו^ויזמנ^יו ^שככץו^וידיצקז'׳ ויי*מ$ש5

 ן מגעו״פ ^שה'0היימ5?ז?0י/וקו1'* ^1 ׳פייןו^ע םיד51^תמ@ ?יז
 י ,ה^יייי׳^יוז♦ ^*ה!^^^(יזיהידהי ^\עויג^צר^ג*^לפקןמןועמפד

 !י*ל זי/יי ד^ר^ו^ו^סיי^ו^מימ!שי^יזימו 'וד? ץעוי !יזה
 ׳^זו^ד^ברדצייןוא%ך%^מ^ץי^^צג^

 1. ;^^י^1^^נד^^^גד!פי^ו^ינד^ופ^קילימ
 ן ג^^מ§פנ^)יוילי5? 0י5נ?מץ3י3סלע1מ^ןו%ח* מי!^ים55.
 * י^1?0 ?¥ז|לשימח(*מוי ו^וודה^יו׳ע^י׳^י^ ךג^י הדמהדיע/ו^יצני׳ הוזו4

 ש&^ת^ייןימ^נג? ־^6!!^גועכמכ״^ו לי^עע׳צג9?>כה ?ד^מ םיינגד
 רלגיפףילממ^תןי^ י^יויפ'|ו?פמ^^יזי'*(<ן" ביודו£> 1<ו7שד
 ׳םי^^רןיאממהלןדוימ1^* שזי^כחסהאנ^לחומ ןועגט^׳י^מגיעמ^דמכ

 — ׳• ־\ןדיב-יר*' ל—י~יב* גז־זע׳-בו ג־יכע• ז^>ו !ןיגמ׳י •ע •£י׳''~>ז* ומיעני• י^י ,?־■בייישו > ןןיענ"



 ןזמאז־^י ס&ע *4>י*י1ידו<*י*0 *-**•*ז *43 ♦י* •; *43

 וא# ¥'אדיזי|^לןז1)י7 ׳חרי'סדייזה
 ו!׳ףןיייו/יילפ;

 וגמ6!וש^^צץו?׳ וידי!''1 ׳

 -׳׳>׳-׳•׳>׳״**י* 'ךך<*•* י״ ״״ייז׳תי^ \/?'ע*/ו**\0>רךחדחח*ף הימ
 סממ^^סי^מק^וסיי^ל^היע^ םנ״סמו/זינמס&זזל
 {זזטד^-^י (יתידמ י%תחו ׳׳ זמידמד.ידוהגלר־וכו־אסו הזרנפו ח5ז>©ג?ו 1<זהה 4
 ןףמיקמ©מ5 מח¥פיזו<זז^^ע5ו^ ןי^^ויד^^־דצמג מ^ז׳זי^ידג־*?? ' !־*>
 יפ !ינזפדעיפ סחב ז^^דע/יי ך^צי י- ^©ילשד ? ^ןייויטןח^ק^
 י^מחיסונו׳־^^דס׳פ^וידכ^זח^סד (<ןאדהו ח3דה!ונןע*מד)מויי י ׳

 #ד1 7^ *־ , ~

 ,י'
 ע#ד*יז !ומ5מלרצ רזל^זז ו^ל מ%י'^#׳ ידיאודד/^נדנמ

 נ^''^יפהכר^0מק^1קדד׳ג\ו״רנ^^]ו^סא\מבי

 זחי^ן&ד^ יצ^ד^ד םיד^ממתדלע^ ,^יי^ *"יי *י^־ו׳יייג•^ 4^-״*^,-״



 ^יענו % ^^למ^זוו^ן^זודוי *מ1

 £ ן׳^ייע שיצ^ו^חטייממנייגמיי י^<דר#> רמ^'יםי;?;9/וזש
 *ך. םזייכס ה^^משיץ^ים%מ^^>^^ו^ןינהז

 וו2>5ו-זגדהו '־ ?יוזס^זזהדלעץ ףדממכמו ה?<5>חו יי**זדע ךזיעןמכאנש םזיןד^ינו
 סץוגעמז ?ז!מןזו^צ1!׳6ממתזיניו ןזר5ייוי׳13מ<^1 סידמממו ס6?מ^6מ
 5עי דמ^םהדע^ד^פחע^שנחיזממ^ניציו ןדדביפי׳^מיחחכשת
 ■^י£ ה5?$ונן? ל%ד^מ^מ^^'ו<וזזהמיבזי-מו יזג
 ד5ו^ת?ה א^זו^ה/§%?צ?יי?ומהפב*^רי ר^עד י לכזפ^ובל^נ *ןך<מ ,דו^
 (^למסד־ול?* ^צזדד^ד^^^^ןע^ן״ד^^לייהרןע^יחל/ויגג

 לזקיל יועוימ גזמש ?*6י*ו ז3יץי1!׳^'זיהש6ק5״ש ימזויןו
 הי^ז מנהדה יד^ ידכז>!יגו^75מ י1יגן דןל {<דזהמץ?< ך^ד יפ ■הר^

 טיבימ^ 'ןחנ^מג^גפהדד^^פד׳!*^
 י!8(יל6^^ץד^^מ־,^כ\^/מן<צד3%מ^ללננ5

 י,, ד־■'-יני־יונכי ז״כ3 *יג*0ו*/^דען ^ע־יוע^־יכ^ג ז^יזי יל ^יד^נ׳־י^ע^דיע עוסחי י״^*מ1 צ)־^



 י-וייוטמישן ןיממיצאדייוןו הי^;/< ןיי (יוןווזכסיש ״'
 ^ד^ו(ע!י,4^זיג^מי}יע^ד^ה1^
 6מ# 1ע׳א^ר)<נוןץ?יגדו ^^טצ^מגאיז

 ,מוצי

 6!ןיעמוע*

 ׳מ גוזהאווו

 : גי

 1^למ עוק^נ^יחנויתדכ וו^כ י*^ יפיקא דימ^ליע 7{>ה ?יל׳זצמל־ב ^וסי
 ׳\ור^הרדמג^ו^צ^#^1*כור3^ץי ^למ^ףך^חי^ידצצ6•
 ׳■זי0ד$עיק ידלחעימע^ ן״וימג/<י ודנזאחזזיינ׳ופאי גדעמיוצ^מ!ו(9
 ^ג^צו^י^^וי^ןי^ןר^םהד^ודןןו)^^^ 4

 ימ$מ
 ^יכמ ונרכוזו ׳וקח *ש ץי ^וליידח^ימ יעטעמש^מושפטא י

 ד^ מצו^מוח׳וז^5ז(<1יע ן^דמ^י■ יזי5י^2 *ל^י^?וי^ו(^תו1
 דמיעעש1חש^<מעיאע^יתמאו ^ד^,<י^ןו^^^נ^זמ!צ 1
 ׳י$?וןישמ סי^1מ#?|^^מ#^^^^'מו9?^ייי
 םמ^ניז ויר^חגו איפירער וצו(י ןתשו^לאן^וצ&ופיןימןירי^פוריה

 מוסףטוףידחו ?6לשןד (בהז זיפופמג ^וד>ממכז זעדועלמ םוידד<למ ו
 'םדנפר^וחממו *

 ימ אי־^גממ^ילאי׳יף^.?*!^*
 ^ףן?15ע1 ?י$ןןי עדיממו?*## ו§$8יר ו*מ1פקואץמאר מי<
 גו* ^§1 י!*חדיי5^^5^1%^דוק-ח^י
 איהו ^^^/<^1^י^5^דו9#ציצימ^
 נמדםז(מ^םרפי^מ/<ג^ו?מו ^יזי3 *#<,דפ ה15פקומפ ןיי'£זו^ב

 י6)ליג%'3?מזש^א/ץמ:./<.1^^^וי^!משדןרומו ,*
 41 ׳ . * י^' -׳ 41 ״ דצ!

 יעג£ץייי־

 םידירחמ יחג0^1)ל*<נושולי3צ1 גיי־יויייו הידז< {־יגמיקי 6 ףהג**>* סיועימדג# ש*ץיפינד ן3ע,מך14)* ■זימגדיו 3 לי? זיגיז





 רץך > '*01. \!^.ץ7€ .׳׳ד^דקמ
 ן^/י&^ט *י3>

 <*!ממ דמ^^ימלאמ הייהאל^ןיי י^לא1י9!*מימרמ

 ^ ל;דמ\^ד/<0זףימי4^^^(להף?<ו>צרזוג^^^
 :;לדח זוהזמ^לזףי&^עדגז הייל ם1ו^ו.*לו יוד הווחממ זי&י^ד !דיךלכ !רלימ

 #״עמי1חל> ן^^^יו^צמ^יל^וי^? ףמייי^^^י
 ייח^נ (^1>© ךיצ {־©/זוע^??^ ^ ?יגהו^ג חא^א ^/<ד(דלל%לט^
 קמויכללוודהאפיןיןמונ^י^ק^ו^גדייעפעיממיוןיל^
 י^^י^;#^1^ןח^^י־ו^1וי^^ןוע^וי1^
 (^'רלמג^מ&י^עמיר^ק^עייימ^לשד^ילןנחנ^וצי^ו

 י ׳ ו י " ^ ־־

 ־ ־,,ע **>יב>וז4״^עג9ץ־>, ,4 **"^ל** ןממי)יו*וש* 4 ןח ןץומוחו** -סמישי ^יי י>יז<ל1"*
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 *'*ימ ,"יזו

 4לח ןמ הזבו^יב^ זי*לע הגתיוז^לבט ^4? ׳^־(י-־זופיא יש$
 ■יחןגא^י1ו וודג^לחוןזנאנו&יויו זומ^י<יל!ר המו8^ן9 לניח ויד!(

 ׳,;ז" !ר׳־ן׳וי ר^־חז^^7סודדמד1^'וומזן־מנסןחפץדאנן<ובי9
 ךימ '{יייילע ן*דז יצי#

 ^לוילזיךי רזע^מ?ה^8>עז%ו
 * וי^יר^מנפיד^^זייזרוךה י^^זמץ^ידם^ד^ הלפוי •£פ*ן
 1 אי ו<הריאץגדודן< אי לפקע ־י ד^מא^צ^לע ודאי ?ודי^ ילפןו (<ה*כ י*!ת*

 מס אזיי׳ייז ^"פסיגע^ יעו ׳• א^מע׳^אילדןד&עי^וו $ _. _
 י^ציסמא^ימתיכיופעודמ© לערומו ייגאמצערגד^כ^אנט

 £ !]^3מ^סי^(^ןוייד54זיו

 רחנ\ ןמ אלד^לץ^כגיפו $ןויו9/ףיינ9 ;ימיילזע וויומ אלו י/יי1!^#
 מנאג6ל סהנפתונו^ילזתדלו ו^לןעןמע §89 עש וינמזיוש^ ם&ימ דנמ

 ןו&קס&זי,.,- "ר.", ,״_ ״
 " א* ־• 7< י51£> ונלילו ה^ישלע ורפע ,׳ימי
 ן ו ?והפסאי תא דח&כ^ד׳ג הדק/ף׳^דןיי ׳•ןסליניצ;^ ^ל׳^מימפיי^ל
 י 'יומ {לוחרמ $גר >$מ^סר(ל%יה ןוזי^מ^מאזהדי^

 'י־׳4 יד&עצ גי׳כיע־ס £*4* ^דזיעעכפ ד?-י>*ייזח ג "*>*■*>



 ״<־ ^9)^9 לי^יזיי לי*1זיי0-**]ע ז<).*י י> "*1ייי ^•יז<3ע ©•יג׳}.4י^מ• ייו*!?* ־־—:>*,*״ ד י **4**ו♦

 נידאה ןעצךל זי^ל ?/זימווזד ?ימ־ד^למ םיימוימ דויו ן^יקד ןד=?ל7^א?ו

 ^^מ^^^שיש׳יייפמפ^דמד8^ם9ידמ.
 *־ץ^ (מיץ׳*3^^ !^?ע&י^וי^י

 1דכ ד^גווי(^ו3^'ז1^ שויג^ מ^כס/^י1^ד1<ייין^)/^ק/^ל1
 •,ד&י ח?ק ן^^^1ןש|^י^'׳ו<ה^^ןיווד אותאיוי

 'ירכנ^ךזוי׳דוע ףדןי^ת^מ&יצעיי׳גמ ד^ו4*ע י2מ ךשי^מ/^
 ;אוו^^די דנמ דןישמ^ראןז&ומג׳ ה/שזוע־מג/^מכצדדימ

 !וינידוצג׳'$מ?מ ר^ק^דמי^ודיצללממ זיגדה סייחע '$$■)>

 'אדאז^18נ^^ד^כיפד^ימאז(<!ו^מממדאדחב\ י^וול
 4"־1־—■^•••״ ומשגוי#• ׳ ״ ׳ ״

 $ן^*יל8׳ *יי י
 ^^1#ז**ז1מ#המ8, *
 ׳ד 'ללצ*ל!דמי0י}עע,יז
 אמ^ומ<^/ו(^^^^5רון^^0!^קיו^י^ד}8^ןויאידמ
 •$?מ *'י'^׳׳ ■פו^על^זע^^יה׳׳דע^ו^הו^עגו (^!דחדמידוידעז
 כזינדארחמ;^ן<איו^1|מנן^הדמזל5^יל<#יצדכ^ל

 |ן '׳ ,׳המעדימ
 4־ ז■'. ־ ©••־ ־•־^■^־*ד׳־זיז ץ }'• • ימי

 * וז * *4דעע^י^ זע זי^עס *4יודע ז>ז*ע ןע )*** *-סכמ*)לי^ימ ןי♦*) *—•סעכףלו ד לי-ו*דל



 ׳0
,/'■ 

 (*ש1

 ימי^

 ח

^15 
 \אזיוז
 ףנע י

*/% 
 טק

 1 י^ו ידתשע< !ףחיו״&ו קס(^ !יקלזמי ףןעיז ץז$זו פ!^ (*וקש^יז י ןויצ ישלז
 מ זי״5)יף3קוץד^!ו ^1כ^קוג)ו;י ז^ל ק#<ו סד&ץדתןימ^ ו^דקיניס^ג
 ץ י^שי^^ל/ו(י1 קע4י זד^/ו^געי*' ףזה*^>5ף?ז^דשו קוק•
 ףןוזזל^יזמימהקממג *$ו רחזיג*ד4כ|< וד׳טי/ימכ1 ןףי^פ^%

 ת%ד!<,',ץו(<זז{נע)נורקוףןנ!^5גו ה\5ןנ$למ* ץד^לצנ^־ידזן^
 4 י^^ג״ע\ ליץ^^>מ ׳* מיפג׳^כגחכיועידסויפעינמצע* *"לעו#פ ד-יכוץפ 4־יכמד=׳ל שי)פ^פג *־לפלפצ
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1, ^ 

 נ 'י ויז( ־,׳
 " ןול" ^צ^מןו^ר^^&יד^ולגי>^ץכ^׳<ך$1^ין?מ<זמןז*

 דסנו&׳פ זעד3מ|ן%
 ץיזיה ףל3מ , ד^ר5^ז^ם^דו^ר^לגיפ)<מהמ

 \י " (מ^צ^ו^5שלג^יז^^דדח^דך^^י^י^-)ג!מ5^/זלמץ
 אר׳בשת אעלאיצ^^אחוי 8מ7 דיחע;מ^מוו<שלן%^צמה^ב

 (^יש׳דדזגעדןפזראיג׳ח?וא ןזיתי^׳יד ?רמצע רממ^יקי^יד/עע^׳
 ראונקאןמף^א^ק1מ זוזכידןיק^ומו^^ליו
 זיאלד אי האפעגאו לאפנ&או ו^לקפ ^יח^ אנמ או״כ&ח אגעמס ץלא1<

 " ;׳ץיד^צצמי 5^!ע ח5ל )דד^רה^י׳ץי^ניסרפמיו זיד^׳^גדדגמ רקז

 ;לח?ל ל\ו^ז%עהןמזדפ?^^י דחפזוידוקמ שנה הלוזייץדא1<
 . _...,י^מ^דע^י^^ץד^יל^י^ריעזין^זכודממ^^^פ

 אד^^בןלנגדאא^רהגל'(ו1יי1וי א^צוגצקגילו אנלמטו^פו

 •י•-.

!<1 

 '-י׳ ^ /ע)*1 )1*4״\ל0הזע* '>׳יי]!ר ׳רזייחם " ו ידי 1
 צ£

 יפ^שויגו^כ^כי^ו ף^׳וימ^ילוי^עץ^יד^^צציע^^ז ׳
? ^ 

 !1 '^^י״ל^ל״^צעמן^^יייייימלאיל״ת ד>צזי^ז ךי^׳ח4!•.י תודיל*■^דזיה־ןצתיגסיעצו ;<י) ל ךזיויי•^.""??



 דוממ^זוגזנו דוגלג׳לדמ* מפ&ו&נאויטמ^ ׳פ ךוילמועפר^

 ךוינוי
 ,, ״..,_, __ ״,._ _ ףא*

 וימג^ז^ישנ^י^^^פיק^׳רו^ג^^םייון׳ח׳צן
 ׳,־ץכ הימע יצ6 שיןיו ^ישדיצו ן1¥ואיוטכתמגז ץי1$י#!ל %!ת יירא
 ו3דשדי יפו (יד 40 ופ שוז&מ 4למ ד!7 ׳ד/< ןז&מ^ ביצי)^וידמק'? ו<זנ>ל
 ^^מיי(י?|8^ד1י!1וו]י? . י^הא&א^ולאח
 4ךמ£ ׳דזאךנימ^ממ •י#*' קי1^!רנומן* ק!י1נ?זש %£ישןל פ
 דז^חי׳וי^וכיי^ו זימיתימ (מב זימ*^^ הן^^^רךכ^ןיכלמ מעידפ^^ע
 י^ד^^/^וגע^מעצש^ך׳דפנ^ךס^ע^ןהח^ס^דיז,4^(
 $*מד!9$ל ה^^הויק%ר>עמ©נו? *ויא^חממ^ודאח; וסתקצס
 ו^נ^^^?*1לג'1לןי(ומ יודןיו^יו&י % ,׳ רגןי^ !^ד1על רץכפירז
 רוימ^ךי^ןיריונז ^'יג!^יו^6^£^'רי(^^ג!^^ע^1זמצ
 ־׳**01י.<13!9ין$ל •*ימדקמכ*1פ ם!י*דמזןיאמאז המקאו אהמכ !ימנא^זזממסר

 ^/>ש^^ץי;יצ^יי^^ירע^מ^ךןלז^ 5^35׳(^
 גועשיז ו*ע/י אן#ףמופי ך^דיילעד־׳ ךעוקק ת%ויק^ח זי^/?דןי

 ׳פסזמ^י^ד •^מיא^י*׳רמ^כי *£>/^,יז?^אודזד5?*הא^©
 '׳רזומ ןשז/ץעטקפינלגז יפ דמנזפו פמ1ח^״כ;גו^יח ןאמ הא׳/יפמ

 ^י^צי *עצע ךי^ה^גכ^פץ>לודו*;4ךכו נ* ץע '׳ לו4 4>ל>ו ע״ןי4ל פיל^ך>3מול^*על< *41 #י >עמו^י>כ> ךפ^ולן<

 *דפ



 ן ן <^פסטמ^יי| < ז י♦ 1ל ♦ י
 י1 ־!' '*מקמממ0יק!מון> ם?^?*גמממ1^ה**]מו?

 ר^יייו רדכ^סמ&עימגיד שזימברלעג׳סין׳הצמפוסייז

 . _ _ ׳ייעי^ייול^^איאדמפ^מדנ׳,^׳
 ייוג^י^^גממ^^ ן^דחמד^ץיז'?ו¥?וףנ^7*ן׳ך ׳•ן׳יגי די>מ עייז

 ׳ ♦.♦5 ״ ״ —

 ח^ניח תייחזז 15^5 למיין
 !דיגמי יד\הנגדזיוהגוקו^ד 9 סוק^קד ־■ היעןידמבייו־טו עיצכ הרמימל
 מז^חמ^פ׳׳ זיווזגגחרפנו ישנמו וי^הומנ״גגיכר״היי ועההנה דק
 (^6ויכג %ית יי*' ז^מרמ יממ/ימ שידה? ויתוימלגאומ שוינו !דהךהג
 י^וי׳ה;יטגה;פתועל^המצ^יו^^צ^ןו^ז^ההו6צ^/'1

 ן ו ן שיגו די1^^ ןפמ^מיןיונויכ בהמיזהוני ד5^ י^ה ׳פ !^דממידח•
 ' י שיל^והי^^^שינ^^^}^ז^ו^ד)0511גךן!5ל5י

 ו&צ
? 

 מוע/זםעהילקיךיהמילטשמ׳דהונייששי* "ועפזייי
 עינ׳״ו ח^^ח^ס^ניהמכפ^נמהמצההרדןל^ירול'

 ח ר7*זי

 ו*/\יי
 ;י/'/"

 ימרי י^מי אי&מע פדנףוןןתךיכ׳ו י ך,
 1*>יזהאיביוז!ע*ףזיגפנימזחהוהא־י ׳־־

 \י
 י;

 ׳•כויהת
 *י ^ע14י״3^ןד>בי *־^צ^ח>צ^חו חנ^גחו^עלנ!ףמל1ע0^^^ןךמ>פ סייגנו י*)1* ז?־יב\0.מ1 י *יח*>ו

 ל*ז

 'ו>כ
17 

 •*ומי

 ן?*
 ?חל



 *ןי

 וימףס י' ;ץ ♦■יח♦ י״יי י י יו ייוושל י(1 ^ ._ _ ,

 4לניפווינס^>4יזזב^ימי^־^ויפ י^רויומאו^ונ&ק^#
 וו^פ^\^פוו^ר^^^ג^ש'הףיא}לןא?^וץ !יללה*
 ו^מ !*£? ןימעיידלע״ז ;<^7^ וא/זפ׳.סיכמ^רקוע■ לייזדגא5ד
 'לןימו^^פאחז^ספק^^וי ו^וג^וח^ם^נש־&וןןוייזמ

 "י ׳ ןמ^הפיוור^י־א^י^מהי"'־־

 ץי זיה׳חד דמימכתץלמחזי ׳רזי וןיהד^ימשדוויק־שד ן״ףתיד״־מ 0׳ '
 '(^^ממ^דגו^^^מים#ךו<ךנ?זלז1יי5^מדעף1^ ג 11

 ־ידע הנעיגי ץד1^עו^שי^יע^^^^_ט^מ^י>וון׳ה ? יי
 *#יו* יע *#ל יניכמגי ^ ו#!י>פוי 'צמי 7^ יד£ ׳-ןמע
 ן^ין
 ^יו*1יים^מ1@
 ^חזייימי^^ 1^ע עףן>א *יכמ^&דפ(^* %ו ?דמ
 םדוקממ וילו* יי םמנוסוקאו ^(^]דגדאויתח

1 

1• 

 *>צל

 ";^א ךכייור^&כ יד^ךלן^רצמיעמצ יודו׳ר ףא אד%
 .^ימגדח^ל^יקי^טזי^^ע&לליפ^

 ^י״יעעו *5*^ צ י!ואןמךמו911וץ*ד ן*.ראזפ *ק*9י ימהגיפ יחו^יז
 ^ גי ׳^דעגג £פ>ל\ ו\ןכ ד1>׳ £י *ייג* :צ י*־דגג^*ן ל הי> ׳׳ ^זד^דילמךי♦ ן*יצ עדןי ה#י׳ ןביד׳י ןדמ^ן״פ *עדגגנימו ^לע\>$ עטצ4



$ 

01 

0 

0 

 מ

0 

#1 

 /י׳"

* 

 1 •זימ״ז••די>*י*יי *יח * י״^׳י 4 *ץמ׳׳ד> דמ״יייגי-דינס• י*יעעי1>מץזכי׳1עי ל־־־י-יי״יי׳י^ייי^*^,״

 מעית^ץ^^ך^ל^שיי^ל^האר^יכ

 *.פ ד** ן ?.

 ־ "*׳^ ׳ ׳ז^ • ׳ ץ ' ׳ז • " ׳ 1 ׳ ?י0 0 י "׳ > \~• ״ \ *י1--׳ י*# .ל

 ו^^ו^^ןמ^מגע^עיזזפ ןי^יל/^^ןוז^דמע
 ׳א ף^דמחןמ?ושדןח>>ס^ןיג^פי(ץורי/^ ןי^בדו^פי.יי<'יו#ו
 ־זבי־^מה^לעןמ יכמד.ם^מה/יפומח ה^דיךא־!1ז1<,דלן^ מל7*.*ו}5?<ו ־?אוגר

 )גי^וווהי ■ וימיאוחעמג ^ת^קוש׳^/ימנשלפ^ל^צ^נמ

 'זיוה ו^1דנ7< ךפשצ ?ינפיחד ז^חנ^־אמדמיכלצ *ממ '^זפלצי{*נ%?
 'וכמ?■.ךדחו ךממ^דבדג רפ^׳^ת^ל ךן*דשפא1מש ש^דמ ,ד^זעבר ו<י סז?^

\- 

#1 

 %^א^7^*^יון^יי?^!5מ!ין1יל
 עואיסמ(^!^

 ן. ל^הוהי'^^י^אן5אי^דכ^תימאוהבמפ^א?עא1ו^אמכ

 ז

 ^ 43ייענ^ ו־דעע• <גצ>פל •**ןיי 14 0ע*נ1ו1סיחזעח ןענ^יילג *ייאעל (^•יץ^וזעדיו ן>ףל4ע ן>גץ> עץ*וי ־ימ^י)דיץגנ^{׳

 י

0 





 ״> *

*/% 01. 
 £2י

 ע1נצ

 יויטצם^ן

 דיעי י*'׳ קיול דיצעוי ממע״יע5מ?זף ו^דשיצנןוד׳ ,גויד^ימ^׳צ
 1 [ ׳ ,׳חמ^ביעמ^^ט/וזמ^

 ' ןמהףי^>ת5יךןמוידן1^^נ^ןו^@ק!י^^ז^ן1ל?מו'
 1 ן י ןומימ^קןעדפיו פוקע״^/פמימע׳ זז5י?5י (*ליפי■ ןמבע8%ו יפ*
 י י וימזמהה׳י^ה ^^!וכ4^ז!ו5הוין?מ}וכמע(י י אממג הדיימנ^ דדדגז

 םילומגל !ימ3ן>ןפדחעיו ^׳טלזי(י.יזי?ליט^טחכ ס*ז ידווומיחמויזזי׳ז

 ץ־ *^■יי׳ו ׳•'י*** יי>♦ ן ^ויייחז^יץן^ י ^ וי^רי׳ ו יו ז / ן יוי״ וז

 'ייז^זנ^ו ידאומ גיפ&ו $ !ןערנמ ריג^ראגויפ הנדמלו !ודאגזיויו״מ
 ^>דןי׳

 גילדפהצחדחז*ז<ג׳ד £!כמ♦?)ש4 יתצ:צעוודו־*/י ן״דן^*י5עי׳$;ג1*דוו דץג***ל^ליסו *ד־־־טנסדיי^>^׳יכל

11111 ! 
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 ל>1*ל**\'0ך*־**׳־.מורג*נ״ז*4גיץ לישעןי 1*4*•**•^,וז>*ךל5י**יממגיע•*4-י^י*י.( ״׳!*,

 ^1־

 זי׳י׳ ז^ף׳׳-יי׳וורו׳'" יי ע ׳יי"׳"• עי ♦ י־ר1ח7^חק׳ד(ק(חוחדחתדק,י
 רדמ ו^י׳קפעמו^ייד^גאוו^ן אוקכמויתזציו !^קיל?^זי|'4

 ו^פיעותל!מממממחמ^^^
 מייימ?״?סו^ חמ^הרדה י^מ^ממפמ ימח עגרחוסי/^
 רזקמי ,׳וגכורי^ ^ןוח^מ^^^^יצעש^פ 5מזא

 .,1ז<ן1|מיקדמו ?וחמיחיומי^ירמחי^נ ןוחידגזע׳צ מתח>קח%1

 * /! ן \ !י*/*!יי9! י!-יוו/חי/ויי1^/חמעזמע|}/ז7/ז?{^ךזוק

 ףייזלנגיפ חדןןאגשיפ רמנ ^סיפץחחן&ו חדימ^ינ;׳^ יחא׳
 שדייייפ

 רבר אועפט /^ויגלאילמצגיחיח "יי ן" דמח ם*>גכ1^")שאו^י דשא
 אליא

 ׳י חגחמ^6דפח*ויה16$ רחח^גחאי14ל%'רמחישמנשימו׳

 ^ £ 0x0 %^י\4לץ <לח(4 *יגייסו **לץ ן־<לץד *>*י*ב 4^ח^גחגי^ *־י^-גי*♦** !ךמע *
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 ׳יהעד6צ
 01*׳׳וחיי !וי׳/ ז^(י*יו״י^ ץ־ וויף י'*׳/#׳ '♦ י' *ייו* יו ו י־ע ו*עי 1/>׳>׳רח^ל

 ז^ו3^ ט^ן^ל^י\11^מ ווודה ,׳זמעשאיזיןי^י דצפ׳יועוי^נד

 '#{!^ח3מ8ו, י<ז(זי5ץע]

 ק5י?ןלו¥ו *־^^ז7צ9מ8^^י^וו^^^3ןי^<,*6\'ז^זד?
 ^׳^ו^^^^)^^!^ןל#דו5חןמו^ד?זמ

 שלמו 1ו׳ב&דכממ ו?י6 ןזי/שפו וי6>*ו< רכמ&יפ ^ונח דזמ&פ ו%יע?<
 '^^^,1^^^מלי^^מוו^זחחת^פ^רימהןזג׳^וגמיה^ןמ



 ^ םזיפי דמ

 1 ־ * ^ • ז ^ ! ׳י'^ ׳ ? ׳ ןעי׳; ?! ן 1 ׳ן !^^4 י׳^ /^ ז/י^ ן פ ?ז^ ם״ןלתייי ו־רצ^ ןחינא 4*ע^ל ר12^ 1%מאשמצ^זנ>ייו6ג־5כ%

 ?י1ף^^ןו^ווו(ור^צ^^^ו^#(^
 ן־^מגחו עיו׳^ו^מעמי׳^י^מ^גדימ^^

 ^^^י^5י^לח^ןז^5י^ון׳5^3 י?>י ידה^ניץלקבידה ^־1רקז

 ^ ♦ י 1^§ ' 1 י * 'י ־ויי״יי׳י יע ׳•^1 ׳1■ 9• י ז ׳ י עד ע״ ׳ ^י 1 •יע/♦ ׳׳וי16^( ו^מהטזשי דמ^מזז^לפממיימגע הנ^צם^גא#ימפ'(י*1?ו

 י^ר'נממיע1^(^ו ^למהןו^ח ף^לוחעזייהסינס^ו/י^

 זדןל׳עו^דוימזו<תירי/ידכעגמודמ5)1^

 ן / _ \ \ /* 0/* \ זי^'1 י **וי \*0> + '\¥ ! 10*ע/?7

 רי^ןול^ן^^־ף^^מ^ד^ה^ץ^ ,
 $ '?וד^וויו *1^>?דמ}וד ,>צ ז*

 וי אדדעאו1@] ם$פס{ילנעל/<מ
 י^ודם^ ךוע^ זלןועיו ולדהי 4!^*תשפי^ו י־גנ^זומ ידה ליען
 מ#מי.מ9^. *?

 ף^ן׳א* ^(!^^^^ן^והמיט•
 #ץעקז0#^^ז(׳ו
 יצ יב> 1ב11ן> ^^ילף8ו'שש*ע^ן^^ט>ון!)מ

 ♦ ־ ז ז

 שיגדיו ל יוהי ׳• " ;גייגג פיד\ע }ע ך\>יבלי 1♦)יי ^י •פ '♦)יו ןוטרפ ,♦)יי עגה ^׳י׳ -ןייי ו*י •גי •£



 *ץ״*\מ>91>ו *—*י״דיי יי י^יגיי * 6ימייא ך״ וי>ע ,*״י ו**>ע ״״> א,!יי 'ז־י־ייי**׳י *אי4<> •י*

 קדע י1ויו י($צז ט^יציףעי 15x3 ד5*ג
 .ימוי םמרפ׳ סמ הוודגלפ יפ טבדכאי הדאמקקודווא יפ י• *"מ^מצ
 וצןזיכי^דכ ראמ/^ ימהפמל^מעזמץגיי)ונלילו *רו<!ונ ם? ימ
 ף^לא דופע׳^מוץ}ליץז 1^יגוי ידא׳■ סג6!(דזיכ !י5המזזן ג^יני^דימנ^ימ
 חאנז דקדגדל^ ?סרתס/^ ?מ־עאה^דגןק ךימש׳■ איימ יגסי ןליעמןז^7עז

 }%$$85ן5אי ןיעבמ^ע !ו|ויונוןלי סינזי9*ר!ו5
 ^^^ז^^י^׳׳ו^^^^יילןוזוו^מדז

 - (״״-״-׳ ^—־־־׳׳• 4=> 4יייצ׳ג* דעני#** .4^ דידל 3צ^ה דיו♦ די\4}צ)וד^ול \** ל%ו^י *3>די ו^יציע ♦ד*ן
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 יימממממ יימ*
 ןן^^©ם^דויזי5/^^ו^^א^אה5%יייזפ^כי

 •*??-? •-״ ' \ ' - י יי 'י *■׳1 י ׳־ <עמ ־י 1 עק ז!)1רמי3ד8\דזיהדה
 ^^יומ״זנז יזזתו א^%^ד׳^^אז3די?וו ^זיימעי

 0הל8?<כדמ0רפ הכ^׳יס זיחי7^^<ניפסהו^]ו]<ד ^ זמ״^^ל׳.רו^דז?ד^
 ימונ׳?)י*? יןייני^מ^י^ו־ןי^ דחכ^ינחויוסומדמזו יויז
 ףקע^מזחדממג ץ$ז% ךדע דוצג^ו םזןל% ?דרמה ־^ ירש*ץ
 ץלןימ >^יץפו<ח*?<ן%׳ מפןידו במינמ^ יפ דנחמ<ח׳ג ןויפאכ

 1 ־<ו^פ?ןו ^ז5פא'*^?מו ־ץיזק>^מ 55יל> ה*ז^־^ידממ\יו§ת ך5ע^ן י־ד&^י
 יייל" או>%^ב#גיהיו 4דימ*^ר^^״>^א^* ״"״״*״

 \ ... .. " ...,,.-.-^ן,, ..... ,״ ... ...

 קדייב יי*> 0ןוי/<ו^תאף^ויצ^ ?י^תתשיג^יייע4( ץז&גז
 ןיאמפןמזוידפרממג יושץ1^ןי!״א^ןיענג>^דמומ9 דוע&׳פ
 '??.'לוןיו שע״6ו ש־מרןפגי^ !וןץסעמ׳׳ $פג יחח חחמחיז
 *י׳ציו חעלצחיחפחחחון^ ־?י ע1זי קי■ !יד5וח.ועחכ^ ח3עשו'חפוס
 זיגיזבדד^עןמ דכיד^׳- וכישמי ז^׳יאיצו^ו ^''לז^גיג&ץז

 ה*ה י!^מיהמגיו^ףמ<זעונ2מוח *ומזשגיאו!זאו)למ^!׳ו דועדכ
 !ית!ו!מנו ליל^ דחיד$ע םי1^מו סחגה^ץמח ?שילןזזח)^

 ^;1ש !ע.ץי^\הו^ע^ע ן1>עג) זעמי 0*4 ד1עז*גגיייהו%*גוז4 ^41^ רשץ> *ג*1\*0ז4 יגג -ד-ס>גי0ו^מ ■1לפ>**



 '$#$0סל?ף יןוממי3^זו*^

 מ^^^^^ל*דמעדמומ^^^^>*ועי^נ^0!^*דז}ו^
 ^>5^\ךיהי^^הן5^<^3זו^^.ימ?ו^ןףל*ז5(2!גמ

 'ז*!1י^1ץ^^!ק^ י^גו 55ה^|?^ הג^ס^זי^^זץ-ר^?©). *
 מ^י^מד*צ#י/<1וו !■§460^^^© ♦?ודיז^? י5!^ם^6זה
 ו^ה^מצו י$7שמו<זןוו *^ומויחש/<1וו(י׳1וז ם&ח־ידאמפז זויש2צ

 יעמימשמז ^אמה1 הגד^המממיד/שו^ת^^^ המ© }דןבןלווייפ
 ד11ד^^ין^כ^^מדזכמוגמ^^פי^פץה^יפב^*הכשזדגמח ן ו

 זילמיומו?!ומ^ו 'יק*%ג%ןומ^^עימ 'יי1
 ..״, .,... "....ייוז^מימ.,............

 4?ח ^נ^י*ל3־י^?מרק^ט^ קיתעמכ^עט י&ח ?מן^דרייר

 )!׳^5ן *$? ^ע!מ^מי^רן8 6מןמ ד8*!%9%6
 מללזצגדו<ו^נץוצ%ווהו ■• אוה הוהזי דפידצו^ ^דמן<ו

 מן/^םזנוצמכזיזיפ דןיפגלש ו^יפגמ יח^ע׳מג ס^ל ימש ^סיני(ו ״•
 יעי׳

 מ
 יל-

 **♦)ז

141 
 די

 '׳זי^צי^ףרע^^ל׳ידךי* זעמפי^יה דקאןר^יקו מיו<ת^(מ^׳^^מ יי^עע4!
 ^ '" ילנפ״^צ ך׳^גע 1>יי>>ד ג>ג׳*> ס!/ £?דןל י־י3ריו ^?יחך ד3׳־01^ 0±>*>י י־7-!>>*י*ן ;>3^*



 )*> ^יזד^ינ. ^י׳^ע )!עגי ןעמי<יז<01חי *ימז<ע *ידיי\פ11* חי1?י יזעחיםץז1זה סז♦ ע -^^•*׳ו^יי *ו\׳3ו*

 ז^לוי

 קהימפ7דה זי}זמכ1ד ד5י>זן
 1 ^^זסע^^פז^זמפיןאמ^<ש3^ימס^#א!ז
 11 ^וו1הלןוזהימ0׳ק׳פע@גיזןו וסה׳זי^פ^געלתמד

 ןוז^ועו^יוצ^זוייןל^
 ם^יגז יפ ןזצ/מ <כויתזי.יושפןתתהד 4מ1בךע4מירז!0)י ^קמעמייללי^ו
 ־עי ^^ד^^1עפרעיפז/עמי;^ו0^

 ■ ^וצי^צוע ך5זימלה׳׳ ן&י אל ^^*^1?•^'!מעעלז^עמ ד^ןס

 ^^נ^ו^עאירפ^ו^/ז^^ר/^צו ד/^ע^לחיייכע^
 לץןמנפמממדמסע;^^^

 ׳^^^^^^1עז^^ו^'דוע)^;־פמהפי^ה^זד^^ן^ימו<
 #§זמןו85 יזח^קצ5לעותיי ריעזצ דןרכינז לש/^ו^חיי1׳קעלטר9זמ
 זמ^נ ודדן/עביד\דשי ׳תח (יהיהי^ל^ק יקצ%נאו^יי3לוץיאיגצ ןי1ד{י
 ג&מי יפ&יי^עןןדןוןווי־וההםויצ^ןמו׳׳ אוע^סאקמפסחי^יזגיס

 םדו5ןנוימוה^הוה2סיז^מה!ו7חמי ימעיזןועסוזליז^ו דפ^קז
 *45 יציש1וזאו1?וומיזאי^&ע ד5|יפ{1פצויו^^ויה1ע׳ וע1לן8

 ^,גזלןי, •^*טממעיי^אח^גמיוי׳מ^ייעי^מיהס״י^ומיזלטג״י^מזיגיעתזיןפהיזי^יי־מזי^יץ*^1 חמ־^יע••״•'*,*יעי' *



 4־ע>י־וי) ,ה^יני *זיו ז4פהי *י") * *41מי ׳• ןוץ*1בצג ןגג**ז1<נ5*ן4 •זי3*מ ^**י מדי1*.עי;*׳1 *יי*ז

 המ!^ו(ן

 ^מי'#^$*מימ?ג "
 _ וימ^ 'םירישי^^חי^ !יערנףוקזמ

 ימי?## ^ק^%ק!?תש*לז ןוערפממןוז׳^מ יימאק
 •עזי^",^^",^^דכ^כ^^^מפז־ע**•־יכי4׳*ודמכו<- ^

 ח*ג1
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 סושדדפומן^דעו^ממחזמ^קותכד^קמי^ר^ר^דזמ.
 םזילנע

 '"ימ םע ©י158*ימ והיי^דס״ייע ד5(^ויג\^ ןומיג^יכיפאוימסדאו

 ל^^^^'ןי5ש(*/יועמע/<ו?מעי
 ^—-״0—* י*4י ליוצי>>פ וי4)!* ךז^ל>גץו^מץ4,£>ןד׳< >עיאדיג ׳׳ 43י^*ל*מ ד^עילד^ס^ידי ^4,דג״^רליייו^י
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 1<1ין יזווג!<כגומי^7 יחויז יודלוויניל יימ^
 ^^סו^טוטה ךמיג&ודוש
 ^מיו**%מטןו #י'אמלמןצ

 ׳.זז״יבסיג1יחז3ו.

 לצימהו^קאש
 [!יזזורנ״גשמאמ,

 ^"לז׳^ןי^יד־׳ ^ודע?זגהפא?הס/<ו ן<מכן״מ ^ר,ל>ע3 ןד^^תין^ ("י^ז'
 מימ׳*9מ^^^.לו^^^אמימד^ .
 1^50?^?ל,ס^^ר^ה־^שנהמזחנג ה1ענ4)נ עדעכ^זימעה^ היזז* '

 %;פ^זיעקוי\^ן(ו^תכגנ^ייזיס^מלןי^,׳לרצ^ויי ,

 רזע׳כמ־ג רלל יתחמליף^(י ^א^^ו^^^ןדצ^מול־יז^יד^ח־ז^
 מ!^ריממז^מר^ף^רמבכםהדמפ״פידד^^ןז^
 'יגמעמ^מ^הבח^ני יא4{?^ג מב ד/<כאחב^דץו^ ^שע^נ זיעץצהזכיןלד^מ ! 1

 מאשי> ',י 7׳
 £״^.י^1י^ממ*מ(זי* י

 י ^ע^^^^י^ם^ןמ1?ז^והן5ג^פג^ר^1ו "
 * ׳•—* ז^1 דח)׳■ ***%***4**'י'* >>***> מו%4*"•. *-״**, * **׳4 ^



 יחדכ^לקפת י^זור זר׳הרממכ ?ודפ,?* ס^לכודחאו ^רמ׳^לנק ץמ ףיז 05>מ

 ףגוימןעמ^ו ןכ*דץ ינע י^ ךפויי 1^זמת^למה^ ו&די יפו מ*/ ׳פ
 ד^/וו^ר^זגי^^ןמ^י^מ^זעףכפד^ע^םימ^פחל׳ס^םמן׳עייכו.
 ג־זיכמ היו׳מילש ד7ע ה^לס*/4לו אץ^גי^^כו5י6^ל ׳•^ךזמ

 $זןיוז9וימט$<ךי1
 'ך׳^זאז ׳יךדאןומדמפץגיעןפ^^ןנע^י)^^מ(^)
 4^ן?ש^י^ןני^י^ו1גו^^^דס)^^1ד(?נדמ?ע^׳1ד

 הד^^ך^ק־ןל^מ^ןז^ךמ^י^^י^ידימ
 4^^סי@^ז8*^ם|^*ן?1?ו4 הרהי׳מדגהי**^הע ©1?מא

 *ל. ■מכ1^^ןמ^1!ימ״1^א^י^^5^ולו^^זו^^ג־6^^דקח
 דכ סכומממאמ ם^1מ*וויפיבמ>1 סהוישגוסכמפדופפ כתהמטי)א{<<9

 :י ו&זו&מ*^^
 ' רטמזי?ויוי-5(דרב יפ״והחםץ^דמקמהערימבשו ןשל ה!ןוו {דמ5^1י1דג<ז5^

 זוו&יפ/״גאמ׳סרייפ י!ייו שר)9יגסי ןהילעו רובע1ויע^עיזנוד *ןעי#
 5 ושצם^דטמו^׳^י^וןש^מיע^ו^מצ^ןיי^״י^ז״קי׳י?
 ^*ףץיום^תייוע^ *^גתומנדיכס^&הד (<ה^מס**עט ^ביפ^י^< םיעדיימ

 ך**# ד ^>4 מז♦ ?* ^מ•ג*ץו*ל ג^דזימל "ץ ** ^נ־יכי׳ ;גיענ> ^ענ״ילי־י^ טיממ *־*־־יגמימז יהי י מו^
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 לנ״וס^יןייעשאגדפיפ
 ׳!זימנצומוד?

 י^ו^ו^ווייצא*!^
 ^.^^•יהוי

 היזזי^ו
 גמ1

 1 ^׳יי^ י ׳ ״־ ׳• ^ ׳ 1 י"^ 1

 1 ^אממו<ומצמ^מנ0א!וו$ג

 *ץ !* 1 ך״יי׳ /ע׳מע-גיד 7וע׳ק עו׳ע ז וי ׳/י׳ד&׳מלן ןעלסל זילקחחמ

 _ ע1קזדיבכד/זקמןיל ׳5 ז^^דגיאמ^הק^הי^הדב^ר^י׳ילמו יךמ^שייי^סג
 י יי??ים?^וע 5ד*ח*ידמח!ד ר״יו ה&חה רמ^ילכ^זזזד^ !עהז ׳1לואג)!* י

 לוהיני)ייו,׳ושריז5י5מץחן?וז^יצ^הוהי 1^חם1ו3ומעוד^נ?51ן> -*
 חאמג%י *י?תש(<דא##ליל^ *?יי ןיז^משדו^א^^דו^ט© *^להיןפ

 ,,עיפו ז״פע^י ?צי^דאמויצא^זימפש יוצצ6(<$1יי ןיעציוא
 זמימגון^רוגו י^זיפכאנז״&ומ ודךאכןויוו^מ ׳-יהי המימ
 דיכזיו יפשיז זיה^לרמכ (ו4רגגי 0ץ ׳5 םאד^זענמ רזל י4 ־|<ד ףאע*א !

 זן^זז ן

08 

 ׳.םיןכעיין■ !מ8

 , גו ?ג^גיש^ץ,*,, ^?•ייגזי לימ^ה *^זיהיהו ?,ן י״׳דיי״י׳יי^ייזו״ז• ״״ ־!;ז״• י־ 1^• *־״״^־ י,4; ־**״,
 ־4■
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 מדי*ו*יעמ&יסי^וקג
 לייבומ $נאו/9גדמומ!

 ף^מציי^!י?אול0ע1ידףין^י ליי^^ו^^ע©1^'־ךמ{^זו

 ]ולפג דצגמ לחנכ ?ל ו<ומימ ו*יג6 ק*5ייכ ו5ף*לו אמ*״ו<#וויומ
 *<זז^^5>>^^^^1יז^יןתי^^ה*1^נמזויז^ן>^ה5א^דלו
 ד&וומימ ויייבפקדוזזצ $0מג!זו וי&אויפטחו דמויוזאמממדעסו&פ
 גלו^יווננ^םן0ו^ל5ז?ל'*5^םסל5ל]י . יאמ

 ;י^ו< נישד<

 ,חי7^ ולכז^י סלו חזיתקמזל ןזיק7מ%מ חזןק3ומ׳ ׳ימןימץן יןלי ע (י י״

 י יאכזלו וןסח$ וי35^ערמ6ה660 אמיס*"זמ^ועלטיעמדיאזוסאהולק

 •"מ *לג^י׳דז^י^י׳ילזילעהל1^?׳ש?*5מתדז־5י םיק^זדיטכ *<ל יהויהג^פג^ז
 ״> יכו *י1*ידש/^<מ*צ ם^*פהמן^ליז׳**י?דו םחפי£מ ןמכם!ר*ת^י!ל סיפחד
 ף #.י1 •:.׳.ץ

 ';0!ג1א*ו> לצ^א 4זי!*בג^יז^>£>ו*די זי*לצב* ;צ>צ>3 ץחלח1גא *דמע>זיי*י אמז*<ג>*# יל2ןעםיעגיו י^ינמי^ל^רמ ל'4י?^



 ^לט^י סלמ *גיחיטיגיילי וימד •מסוגיןד (יחו ,ן ומחין

 'ןמפ׳זינועמ

 *-1וש׳1ץי*לי*ג׳מי(״ג ינ"■*•־:—'->^■?1 ״

 :;יממ " - .... . ..,. ...... ... והמ׳!
 דגיעיפזיתדדח רזע !ידיו זיימגיחור דיגי&פ םילוזלז ?ףיימט ,יהי ה^ג?ז^לג׳מ\ו

 י ^זווןיידמ^פ ׳יקמגו04מ מנעיו ד^עןייוקע'!

 ילמ!!יהעצ^דעו ^דלרו^ע ויכנז1?מי155נז הזהי״י־ח*.ןכ1דנ1?1^ ^זמיהמוג '
 'ה'^י|^ל רידימו4ע זע&ידו׳מל זוירמז^ זויד7<*^*דפ^ י^ו?י דמ/זןיכלכ

 מגיז דייד *ל^חת ןמ !כסעיתמ 1^ קהמש^למאמד
 היגרנןוזו^דהז^רז* אמפ ליכ^^י^ק ידמו ,׳זוןדמל׳^ד זו^ ו<דיט%>

 ן!גו לע^1נ^ןהוהזלו9$^
 ׳יאהיה*ודןעוןלי*לנ9^ . {.

 וטזע5'ט^ו^^^ו^^^ו^מ^מ]פעם^ ;1״,

 ןהה
 יפו^נמ'

 ח 7 1 ו \4ן±2ן_3 117 /לי ןז/״ /ן ו/]1

 ^1לפןדיץולע׳י 5י^ ןפ יורלצווכ^ל׳שו ׳׳ יל דזכ^ר

 ^י־׳יד^ ז^יגגי למ ^ימי ^^יימ <■• ,גילו^י יכ> ול^ל^י<פ!^מג•_> ך1לד ך\ןג• ןילג׳!ץמ —.—סמישל 4\*י1£י•

# 









 *ונצח^לפו ^קדנמןיתמךדו וימה^ךלחדרויבטי^ל וימימוזו ו<מ יזח
 ןי^ הנמתס^ו^מרמוןו^׳י^היעט^^^^^ ן
 י^מימ , ./־]^יה^ךימזטרע^ול^גדמיזו {

 יפ ^*ת םמגג לח׳ישמוידמגעצ יו!#ו^^^07ו^?^5%
 ^זיר1ן>ר?ע^׳^זל(?9 ומינעכ-■ מהאאמןיצמ׳ סזיחמ^שילזגרו סהןל/זז0א

1 
 7 קח

 .י"*#*

 לי

 1ח ל5ח ל^ח^127 * ^1223$ ל£5?(* 01|ל^

 ץכ^א%מע^ן1זן8ןמח^ סעלצויח ש^ש6ןיוד שמורלת שועזו ווזי/ו
 *"{קמןזציידצוע׳לי^י!*׳^ 7י%זג> מ^ל^ד^ע©*^

 םכחאדוזו ןימ|י דלוז ןמ1\ דמחמננ ם,)וד* דק ש^זזיי^דכ 78/יי ,ןימי
 ןן&׳י המע׳^ם^ושםןמיק^ו^פ^ודוו'ס^ר(יכב ^
 מ<קרזומפ םמו^רימיפןז^וי^ס5?פה^מוצ^תייקיאןס^
 '^^,(?ויולמגמ ׳׳ דמ&יסימגמי חומכמ ךרשכו ס^יכ\ ו
 ׳ ^5■?6יאמ ?זס^למ י^רי יזא ןרטניז^יןדילנ(׳ ועמשי׳ י!אר5נ םיפגד׳ה ועיוו > ״
 1־5ו.^^ . ^ ׳ ^4יו^בידןי י^יזז^וצ^/^יצ/זו^ז ״

 *יי^מ״)״ךו(א״״)|.\^י״1^)1י1,4>>^, 1*עעיז9לנע)*ע*מעי-!י#ס״יוע*(פממ)יממ9^)1ממ0מ|י
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 זיהק?ן{1וח7זעךןוח7* /( י * 1/ ♦ י■" וייי׳ 'י* '>*י * 'ילי י^י י

 ת^לוולי ן״^הדע^^^ו^ונ^ןז^׳פ^נמעמך^.1
 ^הוק^^י-רהד^דמאו0ל(יגד!<^51^ר)^ה^^גי^ק

 □!11״^ - י 4 *יז׳- 1 .נ^4^ד:ו*£ **11£^£.* 1. 410101 $ן9 £4444*4* 44444% 14411444*41*^

1* 
 קח

 ופץ5
 >ו*זז

 ו־י־"־' / •־־ \י>"^ ׳
 '— — ,*׳'. >׳

 ׳\*״1ו } """"'|

 * ענמ יא
 ןןימיי'דחזיז'"' יחורמ

 1^ג^יפי^יעק/ו^פ^^ל^^מ^^גיפיישפייוצעצ

 ון2׳מ0ע׳מזולמ^/עס^ 1ץ>״ך1ט\*ץ■ "מיי "א חח!!׳ !6׳׳ י *י י ׳#׳ ׳״
 (ו^נ^^ך*'תציאו^עמ5י^%מ פ6)ד7ז?5ו<ו(ייימנמ)5נ
 ׳\ עפ^^סו ייהול ןי^י $1 ^4יערכמצ זימ^ ׳ייימ ;יפ&מ !יעוזמ
 יו^ ־י ח*אי?1 ודסימו הויזדמ זיממעסו הגיעכמרוכז^^לקהזויכשו דזמכמ

 ׳ו*^5{^ק •4ל8>יביצש ל^'-מ^סל8י?^?מ^?ת וי^>
 ל^מגו-^מ\דזכ^דו^י וי• 4יג!ייג^י/זןדצצ יץח^ר5?זמי ךגדע ן^חי הי^יזיצ
  .  *1 _ -י— ... 43.1 ^1__ 4 £#101439 114^40114411494

 /מו^^ד(ין^דע!^'ץ!יה#זמ^ ,!וונוטו^לכו !^לי!וו5(יקדיומ9
 ע *ל >יי!*ד>צ ^ ע^ען^*7* ׳י ;נ׳יז< די>*י ז4ו ^,פ4לןדי ז4 לדמצימ "^פ עדעון*דש 4ישע ידע ׳•עע ע^עדי^ייי ^ ^



1 

 !י^ייכג י^מת?^ימ ןי^יונר5ע!4 רי^דח טי^ן^4ל£ילצ םדי י!יי
 ^ז07ז^ ןילמז3!3 ן^ןי*1@ ןי885י למימ

 דא^יע^יפי#^:^ ו^ן(^ממ^(^(^מל6זן^
 ן4ל%ןומר^ח ףןד^געינדחהכעה/<הימ ריהוי^לא&ובוטשיזיו^ה^ ^6
 י?י *1ד^׳ ינני׳ןן>זי/<י)י ■ועדפ לולי ןנסש׳חמ הו^וגטפו? לומי ? יי אל?וני

 ׳?מה^לו^/^יגהי״דו^ל^ ?י םיףמ^זוימ^וגמנקעןי/ו וענ״יו
 1ייגוג)י׳

 1 ם״זמנמ לי^צמנקפ*4! ועניייז ״
 ושטנ ־׳נוג/וייו*מ^ל ?ידתמערופ^ילעד (ןגניקיפימיוו 10% ?י ^

 $#וע^^^וקזח-^,3ל | 1•
 ויקו?פ*ד|<ד ז*>פ^7^ו ק^ו | *
 נמ^י!י^ע (ני^ירשפא^לוליהגתו^ו ן#ןח^%ת^]ו%וי$מז |£
 ץדדע קגתילוולפ!<ו וצו יידעמוומי לוממע י&מ^יתגןוגילעי ?55 §
 סלמ ז^חמ םז^עומיי^ח מ^יעמו•׳ ^ר^גיז^ןמ^דפייאכויף^ץרימהל^
 ידךנילצסזינימעגו םזיגוינ םשןיידיניח םליע׳דש ?וטזמי עמ םז^למד םל^סח מד8^י •§ ו
 1^ן^^צ^עהיוו^חןן? ימל^׳ םודזממנ קומנג ופיג^ 1

 , .׳בנד^ הק^רלפגמ ה׳ע ס

 ־דנויצת וידיגו ויעיוינ^ו^^ז^ע^לאי^ וצראןז{<
 ץל/י10!דאעממת סה ?גינט^ללמאדסמן^אי ומדקמ ךעמ^׳ וז&ןיידידיו

 י|
'1' 



 ר ו*\צ ?יצוג "יייץ1 וצייצ-השרו״וי וע!3*׳^עו יצן^ץרי־ ?י '5'-'.-רצי רי *יי ־־-יייי־יר * וצויציזע

 "5שתו(י1ימ^§!!וד*
 מיוטו^ידןודקדמטמגמריגתממז^&לגנןמבויי^ותפ^יצכפוןפכמףירט
 ם^^ו^דיפי^^ו^^ואע^זמופקמי^^זכמטןיסירןליעויןז^פ

 -^יג?'^ ןערץי^^־ג^גחת ^׳׳%פו^? י^ח ם^^ו^סז^עיזמ י3רח
 ז ^הפ^י9הגמזפיסיתאןי!נמי.(<גי^מי^מ^%)יםיי(<
 י ^^^??שדןוזני^מ ה1זזיל5ד(ר:׳ (בהחכיפ^נימ ורכעש ידעוס־ח^י^

 /('5י© ?ינ'ו£?ל^ר ?י^פ עיתזיי^ל^ת^ ו*י ןל {*> (<צ*לןר
 ?^והיםו^שלויצ^אשכלזוודנסנ^^ןישוגשייאןיצ6)*
 !^מ^^םןחש^ן^עזףמבגזופ^םוקופחשןמםץימםדולממ

 *'וניפמו^׳• פז^^צפרפכ3ד^וז^^פ^זאיןאו^נ

 $——״ *♦ 4-ו^צ^י ך^נ^י ^ ויג״תי ^*ד♦ :מי£יע ♦ג2מ* סטצןעדי ץ^ג^\ל *ץ>גנ1 ^לז^ייו עלכ£>*י י^עיו 4\מ*י*ד *10ז1צנ׳"]#)





 9^* ו#לן המהיע*1 יגיד>>ז<1/יי>?מי^0גחע^ת יגי 0>צץ > ה14 *1^ יי׳ל^י סז* ח>זמי1מי פ14,יו 4י>*>*,ו ,*!>

 \עחצ ?הכיפ־מהמהק יא סהה\^חיפ^/^^ד^^יי^ןר^ ד^ד%
 'י^ רעומעזו&ז#" י'מא'מ* ייז א!וונכשיו רזיי^^ אינוזוח׳ וי%

 א%נ ילמ %ומקמננ*רזפ 1^י^אויו ז?ד(רדת^ל י6(יגי מוייז*
 ןא יפויצת 14? ו^וש1< גו^ י4ל3ל 4מקו •ןןלכןגילפיו י^זויאוו^ו^^
 !מ)1יגף ן^צוזןןיג ם!נמ? 1א0 (ו&קממ^ס אימ ש63ל ־
 ^"זזיכינש ןח^פתי ןזמי׳ רנו^פתםיעדח יגמ<ן םדלנ? ימ? 3מןי9ת זא

 !מדינזיאדבס ידימ^ש־רזופלקירכד^ ן9י^יואןמן8זכפןזל1<ד 1 ןיעןענידמי/ו׳,
 וען$מ9 ^ן1^ק^ח||^^1^'פ^ן1<^1ומפעח ימעיז

 הי^יל!ע%ע
 ?וליכשיו זר^ועי־ל אצ^גד^דזן^^;^5^^ייג^^

 ןאפ1? ןלףלימזזצן&זן^ רפמ ^פיחיי^מ^ו^צדמבזעןב^א
 םג^עריעה זימ?/׳ ידאג^יפיזזיידין^ו ל^יז יעא^רגפתידאו <?רל1^<

 " מ3$ל־מגא6> יהי\1■ מא8ח ?0ן^ן ר^^^^^ז^ם^ינז^דןזא^ו
 מימיגו^ןד&׳זי . . -יתלזגו ע|ר יגסי^א ן׳יר^יזילו^י ז*^
 ,!ןמדמ '־טחגאאואמ יפו אאמעגני שטע^וצו אסאגאכד$ ןאגפדי*'

 1עזלו^^.,ן סעעעצ^כימל)*ל3ל1עמ ן*עלל ,ח ץל ק׳צ>ץג<גש ךז< לימזעיגיז1^ י־עיפ^י 5י י^זיעי

 ג*לשח

 מח3ו♦
 סש

?4 

/> 



 ♦>צ>^ח1/גיצ>*1ז *יזד '#>כףןי^)ני\ זי^יכת זי*יפ -ל־־-י^מימ)^ 4*חז ק ןי ***ד ג* *רו>*ד3

 ,גיוד) 0!זז^ימ לע **5^)^ £*ז13יו?כי2#*?1 * זק׳כו סימש^גצ״יח י1ע^)חגי**1 עי יי1**014יכ**יח)מוד ג מ*זע♦
 ' * וז־ס ל^מ ןעכו ו>י*׳י כ*לןי



 בן 1עש־" חלפיו !*עזי•* *ץ*>פי*ז* 13* יאייי סיגי^יד ממ\עח׳ זשגיי *,ייי למ *״יוזיח* ־י * ל^־לג

 'פ^חןד^ייי^^ףןמי^חחזד גנןומכץנפשזבגמ^היןיידחןנםיןי^ זו^ז

 חק7מ רמח מ מ י ף׳זו י ף

 ?ייוייחשעיסחיליזןיפיווגזיגו. ■י .— ■
 ׳׳1הבנ^^ח^אדחחמזי^^

 ; ^^^.תח^ימיל^וךוע המו^דעדוידו5גו^ינמי םיחיפונ? *^ךאיגדלמ^
 . ״ ו^יגי^י(י^5ן^מ5דןי דיצע׳מ^הצגבו 4לימ5ןופזג^כמ©ס1רצתי*ר©?< 'ןפ

 ?ז4<פ בדו^יפויתרומ זאוייושמזאקזננמך^ל^(^'׳ יצויתיילמייל*
 4 ש^ו^>!?ה^רהןו^^?!^8^גחו^^!ו^^ *^^ין^דזסהי*/?*

 * ־.ו3?ע^^^?םי^נ?*ה^^מ^קוי3פ^?י י^מ§י י^יועי/יך^יר^
 ^ס^מגיזו^י!

 ־4׳ג^סיידמ^ד מ^&זיעיע ןיצוד^^צידהייו^^״ו *}1^1^6מ ^ג^יימ
 ומ*^^דנמ?ה>י1^חאמ!נמפ^ש *^זקהק^יו^ןמפי• *?ימען'נחן?דמ!מ!1

 * ׳וכי^^ויזהי^י^ר^היבוי־ זסן^יי ןמעימ^ד*פ*־ן^כ?שדפר(*^ג
 'י־ ^זזווי^ויתמ&מ^ר^זלץחריהור,דפ^חי׳יזה^,דוכזיסב

 *־דופשל ד£-1גו3י*7ז י3ר#י

 מיס^אדמגיבהנאויפל

 ג ^מ^יוימוגז''"־
 " 10#*¥0ו1(3

 א #ו—/׳. ךכי&ו ך^ד.מג*ש*> יבלו ^יש״מ ךי^״מ^מ ש;*על



 0יזימ>> 4יחו ר3>> ד-י-יי* 4יוו ;•י י-יויגי *>יו!־ג<-קי5>ןי ־■דפו&מ ♦ר^ופי יגיז -7—סמיויו * *־ר*ז<*1יג>ן

 עמ>

 ,1ח*מ1אז א״ויעץ ןגוציי ייובע ינוז&שמ דא
 ^צה^מוידי^ימעו^וי^י&נ*^מףטעימ^ז
 ^חשממ׳אזודוייןיזז^ע י/זילע הניוי י5נ^ממה>^עץ• ט4ל\יצו םהפפןזי׳פל

 *בג־זאו*4

 :׳י״בת!

 (*ינייה

 ן'ר"ג •>3׳*ג ^4ד^די^יע עיילע .$*>* * ח׳דזילי ^׳ע " ינ)>יח>> ךיז*ו ץיייגבחו עיז׳^ו ךיקן קע ש׳יי <4 ך4(ין ״ 6ציז%י ןן< קיטי



 "^ייציז*שו?תל״ו*צעו*פ*גי*!*ש״נו**עעול^עגיר^ישי לחו0פ1>^שי]>חי־־**♦*)ה^םי

 ו*י 1♦ ו^!ל$^לע ^יןלזזזסכדבוי^
 ^ =.-. -'£ד\7£י-1 לעז>ה^עוז^7זחד(%1^/?ו^ח7קיייר׳^י ך//מ1י*פ

 , יו^^ומףי11^ו^;^^*^ו!נ!9גו^ ^זןיגסישמ
 " י%י$רו^וו<^י^ו^^
\, 

 םןכ^מויוד^עמןי^יכילןש !ע^לפי $י<ן* *י< *^ליאןל גיק׳ח סבדיגי
 ^ן 6מג*ו§9 י^!ימ ר§יז?זלו^ינ^^׳• זירד^^דיןסה^לפ^/יז
 ן5^ישי*ז^זם^ר^ג^^ ^*־©*^/©הג^זייין•^ יי?? ז^מי*^^לי^ןז
 םיורפש^ד^עמןדזייפימהוימח^ה^ייפעמןי/יייליקןירפ^תי

 ־ןרוי,^לינזזזד^ 1ס^)זו*י85 ר^לןפ ימי ייי ןס היטמה ו^יכ^י
 ץ*מ {^גיימ ז^ייצצןמ׳׳^^ןעח^ה״י^״עיןיימטןדא

 ע״מגיפ ןמ ^*ל^י ^ילי?יז^ ;יאיייך&מי^יד^^צי?^

 וצמ^'ו^שי'י>^^י^^^יי/|ז^^^ו?נ^
 המו^ני^מוכסמגיפ* וחמיציג־^ מ ד!גי$לר<,*זז ו^צויןיפצייא' םנ>פ שי#
 ךגוניען<ציו_ * ׳•ש3וצףת^^ךי*א^וימ^דאדמג

 ^ז׳6^ן^0 לבזמ^תג^^דכד^ל ז5מוצי <^ה!י.ל^ץון<ו'*ו 1<ד5(ע^צ1>ז
1 ^ 

 ומה־׳זי פ? " 0^ע*05ירי יעץ*חמ ;עעזייו פ^העשןמי *ץשפד 1לעפה פיע.חזי זצ >לן3יע ^-פ^מן כלעע> ץעי*

 *ח

 עטגל [1|



 רצכצ

 גי^די^ץומ^ןנוייגמעי^חמעינןייטגפמוומיאזך^שמילגיףמ
 ר^ע^ג!5ז^ג>הזה6^^כו?ימ^^$^יח^י5^^ייימ *נ
 וי8וי ?ינזד1י'פו ןי*1זאי(דז ןי^ע םוי לייקזח ר^עיצ הי^ ו*ר^ו ׳י מ5לל.ן׳^
 4*1 4ימו48$ל"
 ונ^מזי^מיו (יצשי לע*פו (יימ^עז (י^יש םוי (גיי^יייה (ע(ימ1 ףי ׳דנ הל

 ימ^דפ^יךןד^י ןי עדמש׳ ^^מ׳׳ה(ינ^כההיד^,דך^הדפ?^?^ן *
 יפ^ן<מ״6 ^6ומגעו^ז^לןויגשו יו^ו^ו^^דיןישנד
 או&ועיע ^דצק^ו רהי^י ^ ?עימשד^דמגיפ'לצ1לע(י)יוצנ?וזפ

 ךך^הצ/יעפי^יןישבדם^ךגל^עמפי^^דן^שו^ןילא
 !יוד*0ךימ !יעמשיד4סו4לג\ ׳1לע זיבקש״נ יח^ז^ףידןלי^זז^דזס היימ .
 י״יצע יא€ייייממי^!9ן ^2$? י^?יאש.י זילוגומ^ הייקג^ י^לע

 י1זכ

 ן"
 י>>

 יפ^זלע זדיס^^ן^&נתפ ^?מ^ריד^ו (^ד •^י^מ^דצ מ5כוצ^־
 ^^1^^\ןיי^(מ1י^^ילבזויעשי0^^פייימ^יי1ין<י

 ^1לימ^מל1י^0ה>פ^5 ה$צ*יל!ץ#צ ןייצש♦ ן^לצטיע סלשי 147עפל לי^>היעשיל ןייל ןכ> ^י?כ עגיי י*דלי***יו לץג^ ליל *ו ןיימ



 ן3^>ןל ס^יעיד '•גיעוהמךייו יהיעש׳יל 6־—׳• <^עו דיבל? ןיח עידיגעז )בינ׳דח <>>ומ 1\>ט׳הה ד־־י->;*י>>1 '4 ן^>

 \י ?ןולנ הנזי■ וי^דה^ 1־ןדמןמ^ ייכיכזפייק יד^ ם1^כ^דבןל^
 *״ היצנעיהי אנאלוולממ $$יון$78ייו ו^יאצעו ^ומעעקעל חולנב

 'דחצ (ןגאה;׳ 1וש^גו^לד©ויג%<ץ זויע^כוןיך איוושצע&שד אחול
 '3^>י1 '׳ג^יע^נוועקיאוז^דצ^עגריואדכצעמשףאנאלמאלונ

 ***־*5*־ "*-י" ^*=־--אי -~־:-

 ע9סודן

£ 

■ 

 1־ 1

11 
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 _%ט^שאןוילמילדו^מו ^^ועמויאמאמ&^י
 'ייגווצי מולמגאלק הויפפה^^ יפ1?(שז חא8חי־ןוף׳אין#%ז

 ז^י" ךדעעבמ י? ע עייבמ;כי*חשמ ■יעמ ?בייחמדועמ ?ביעבזיגגעחז*• ח*בד ~יבב9י?י1^)ג ך ׳ביובל *—•׳• ביכ ע#״ןי'י



 ^פ^יז*'י(י־י ד־יגמישיזיח >י"^ימ ד1^>נן " .מיזי=0׳ ?• ^וע *1ןלן1ג דטז׳1 ז<1יי.מ%ז*:ח>ו^*.עיי>״וי ה

 פלמ1 ־1
 <בז*לןלד

 גחצ

 יהעיןיו ^^^יי^דןייומ

11^ 

 פ#*

 *>*ו

 >5רימסץדן^ו(ז(ל>׳/ר(ו^ז
 תירמוי־יאמ^מ?י^מל^ו^ימגויהץלזחע(מוףזהי ק5לוז^יזח ""2

 י,'"' ״״*'""''*,י

 '1<ד^^לדו^ ^'ץל/^^ן^םי^ד^^י^זז^ץךו^/י^לממ
 ךציפרצ^וייל ^ד?< ז<3ור5 ז^ידוע *^עיכיועד

 ׳\ /פ!יוק אידיאדשממו^זאי ומואנמ פדאיי *יג^ימ^ז*^^^ *ינז^יצע/מ
 ייערכו ^מ^תענג^ץדו^י^ממעימגיל ןיחו ג^והממןיגידכ
 5ייח00 *י&י
 עייפמאר ין> ף^6עימשו ןי״יו ףמ^ יץ % ץו םימלוחל זחש רשמ
 ^ !ממייןי י?ד מ1ינע מ?מן%!ו^לשר בילחנ^י י^^וממ#׳ לצעלזפ רימר

 ימעל כק1יעו עימס !דגשמ ד<ט

 /יןיח:ןו^מ^־ו#ו^י דזמו&מדג^ מטשןיצ!סממממו
 ם|וידלן^ומן^ו,׳עלנמ^מוןמ^עימגו$ממדמ$ךולמ ןמעימי ,י

 ?*,^^•׳םוי^^מ^ועיג? ם^ירי !^מ*י1<י? 4 *?
 ^^^^^^(׳אג^״ן׳וע&מיימ^וגצזו^^ *

 גושדמ^ ךדגס^^ד^יפטה^ן^ומעמו^ו ימכוד^יה (^זז מעז<
 וג^)הוניממ^יי!ימען׳׳ מהורשמךל^פ רדמ#ווכו22ל ןעשמ$ז יריא ׳

 ו^^ממ?^ד^ד5י^ד^נ^^^*למו^^צד^נ^צןזע*1יזזיי^י(0

 י^יל ל* ןצ1צל״ ־ג ץ1ע \*< דצל לי1ע ^דקזי) נע/נ^יצ ^ייןיודיכנזי ד^כ^ס^י דצצק ענעיד צגי4 ך*לצ!<



    .* ^יזיי׳ימ י*׳* ־־יי*'יי ויייי ^יי^יי לי"^*־■ "**יי^י י״^יייי״י > יגי^ *" *י*ג>(

 *% •^רה/זהו^^^ו^״ק׳ח *ץ^&מיי/מז
 יעיז*ימ1י*י^י^ זי^ממלהזידימא ךלמפייזטה יפןעמעי^

 ~'זיד־.'1^1^כ^^ש^יר^רח.ו? ?1ר׳#יפגי^זה3^ל *ןל %
 1 ף^^ן^וש5מ^#ו^^><ו65מי(^ע ץי רר׳גו

 סידקו *^?מ8רא^3ד /■ןודד*4ה?ו ן^זזי 'י^דשי 1^?*^ ^זניע סילי5 ?^1
 "6ורדוןמפןימ ^לקאתמייו/ףפ

 ץגשמש מןמ*מעפדןמ ילעו המתריעעד ז#עיק !<מ ךאית^ייי^וע^
 ס1ומ5י^ עאיבצוצרג דפ#ינ ^'^יי/< ה1ץי יו< טא**?ימ יואיט^ד־טטט ר?צא0ו ינ1א1י6רחרי1לע *1*3'׳

 ד 4 ד^1^'םו־דמ^5מוץף^ד>ך1ר?י?ץיזי1<^ו{ר?'1?^ר ןיכ^ל י^פיי,םירה
 1י5'סמד?

 ח*1^חוי9ן^7מ׳77עקומעמ/דתי \7^י7ן^וחזק^/*!'*'*יי ו*ו0:***1'*י*

 טמ^פ^יןצידכמלקוישי^גתשמ^ך^קוו^ץדע^ד
 #/מבי*^ זימי^סמי^ יפ (י^/ימו דמ&ןוימ^פ יוממע

 סית י ז4 •>>^ע) "־יי.3זו)\־!ץ ד-דליזיכ-י?• *>9^לג-׳ו ^•ג״ה ■7־ -\נ>5י>גו ד *>> ךנל1



 ׳י ו^מיל *יע• ?ץןיעור>ג4ניד• ה5ין



 ג1י1ו,
 ו^1ז

 זיזו#
 ף )14 !

 י%

 אפק

 אל אד!ו אנחדקדו בומי הפ*^ואהאחדלאב־י1יןהזס1י3 זי׳וע׳רל תתיג׳ה ךימי
 :^^קילצדי^ל זיכידן^< הילה *0 ה^עגרי אג *ד> זיייזמ( יפדצ->י דמאילגעיי
 ז^הךי׳^ען׳גןיה י• *ןדבע ךחץ^>ז י/זמ3ו
 אזךזין?או הג׳י־זיכ^ הדור %׳ ^גאז ׳.,11מל לילפו ^מ*דיד5הןליע^א!דזו

 נ*

11 1 3< 
 ׳ ^זיייפק ישיל צעען 01ש;4פו ("•עשי סנש :יג&פו עליעז " טדיץיעיועלגלמ רפחו יטגמגנ קד*ילי "יהלע "־כ>י-ש)עע רחזגלןי > ק־י*י|יא



 '•עיוע־ימ ז*כרת ^יי1לע רפי* ',ייגיחי *יעמגיימ• ז*ג *יעז ע• *-יכמכייטהי״יעימכייעבז)־־־׳•כילי1>) 4 ^ייב>י1

 !ןמ|? ?ון/< ן4ל1< י^<^1 ן47צןל\ ^ .%יגז (<>׳
 ׳•׳ץ ""יי ׳׳*י^קז;׳ח*יא-(1ד"*■׳^'^^*י׳יןיע1״׳יזי*4!יז^י6מגי
 ף&וקן^ייוו םדשכךלו טושןיצך&וןימ^יפי^ן^צדצידאץי יויוונגצ
 מן^ושממיוגאהידדל^עי^יזקו '^זשה^^וי^

 ׳•ו^היחפממבל !ויןלזחממו ךייקםיןימק^^צמעילהבלק)
 ח5ימהע^ם^^קה1<זכנו^^ץ-%ו^ו^ןע^ %*$ו'י!ויו
 ץ^י^^&ו^^גידמ/?), וחמיו1■־''2־ -־־־׳־ ׳*־ ^י ״־״־־

 יזיןץ/׳^/׳^חוי^־ ו^!4 חיוגע/י !-*/•׳ןיס ן׳0ו>ך7מרך0ץזירהתיחרץ7^

 ף1? ^ ד^ר^^ןי יי1זי" ^י^מגיוו??י^ל1דת
 זי* !ימאמ ןי וולו ^^ןידןר^^מרי ןגי ד2שיר ןגי ןלמ 1$

 *עץ מי/ח ?עט ר?? ז^^געוו קמל דמע יחודוח^ל *שמש ץח*ד
 ^רו י\ ץחמ ףל/<דמי יפ מ?כו^ ןיגויל^חכא גירד\ דן<ד ^נא^ר "ת5י
 ד^^גיד י (נמן^תעגדפ^יל1ונו<דל יד1* יקאומ&יפ ןאאד י ן ן

 ^§50י^ק^|?^ס5|^מ ׳׳מדל|דג^1קמנ^פי:^ 2 '

! 

<*>, 
 •־־רמיוה נ׳מי דינ^\ה1 ךדגגע הל •£׳׳>ג> ■זיסלגג >י 1מי^י׳ןמד ?י1א מ*ףיד *גיחו ירנ ־יהוז **־דכיל•{׳)ימ *3 ו מכ*4
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 קגזזעף^אוד8י^מי
 י^צ ן<דצמד מידל^ ייהב׳מייערת^יה יג^ ^7 דע ךמד&^מצ כזיעמד
 *י^־י^ תנמז דמ\יעמ סמ^^ק ו^י*א6?ז*אךמ(ומ^>/$וק^ד,^ילא

 ר4ןתי^1!>א?ע• ירירלרנז <<רו זיהחדטימככי^ד<ש6^דמו ^נ *
 ו^פן!^(1ז^צ14

 .""ס (?ס?(*#§1***'^׳^זח7ףוח!ףץחסןדע־^׳חע^חזי-*י׳י\׳0יע •

 ־רק מנ^זי #*ןז85 !ו?1ר!3^ו;מג;פו רכ* זוכנקלפי^ל ץי י יוי&ופיש "
 יעמייח יכילומ ?יפנוח^מ^כ יכ5? ימ^^פךאיפ םויידא י• ¥יד7ישד^כ^י3 £
 יידריו,(י1רוע5% ן1דירמיו;ספן<זו^ד?1 וו^ידור^עשי ד@7<ימ וחתפיה ״ *
 מ *דפרי הששי%ו ׳■ *6היז^ר^׳^ז^דפיר מג^י/^כל(>לכפ* !דעש5 ל8זו<ז ״״*
 ייימ^%5י^י1וחי(למ1 יס^ו 'אורפיפ^!^ 4חיו
 1"׳","־^—'־־1־־־־'י—\י י^*^]^'$ן<)נ וויויזחידמויו 1 ^

 ׳.^תפי1<

 מי

. **> 
 ־"*״^־ייי^׳ יי> *■צ >*יי עג־י ■צך*י׳> **־׳־• ןיי ך1>ח עוץיען׳ *ג״חזי ^יז** רג׳אמ ז4י הוילזי זיל ,.מרמוי ייג^יןיו ג סייחה £*י*צ>
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 ..".ימממי&מט(

 ד&ןיו ל|ו?לז!^<^מו (<^ג ה^ד&מזזייןזהר •#מ§/1זל ^בג
 1ימ ,־?מכץ !ויקזחיא יכ^ זייעשיי^ידפ־^לצצמ ימ^ל^אייח׳יעלזימ זויןיג׳הי
 יי^ דמג ד^4ממ>הףמח^הע*־^ ומבקי^מו םוה^^לואהךל ו^מאמ ז^ל
 ן^1(יהץ^ר^^%מור^ו^!מי(ז1^ר^'ל^{מ

 י" ^ק *ךןדץכמיפ ון<ל/ימייק־׳ טע׳ומורוה ן4ל ר7?ו יזי60ל
 דממו זזגין*גי3 *פםןוידלמ^למיזמ ןמי ^ד ^ר־^לץכמימ״מעימיייקמו

 י וימ^ !וימ#יעעי רממו ■■ה1וי|נ?־זרו!יץ-©דעמ1ע -וזךחזחד^והיק^י
 * ׳^ע;ןזייעשיאקו?ד

 ׳׳ ^!תי ר^יי■ י^ו דגחו^^^הזה ד^מ
 ד#5^ז[י^>יצו"ו!?ן
 מיכו ^מיכמיפ/ימעימג^מחיו רתוןחס^י^י׳יוה׳י^י דמ^שמ^0כ*^ישי׳^ל

 ןז1בדי ד^יויקונ^פייו דעמו ^הד^ךציזיגג פי&יווכויהו יחןי יד;)!
 ,"*׳"קאגו ןמי6*(*^ךממ?מו 'ד^(4מהיו^5*5ו5ץעד5ר קא*ז

 ־ בי&י ו!^?ז^^ון^י5?(ד ר^״1^במ>^ימ4כ׳!י יפ מו!״י3ןירימפ ^•^לג*
 ויגיןעד ןז&ה דממ'ימן!?]ו^(<ן ס^ל"׳ 1***י* ״■* '~מ'" 1"-,י* *״*״ 'יייי4'**׳
 זף9ח^פיימוינמ^ןיו'^׳^ .......,,.,.

 !ו המו^לסזזאג־ע^ןדכ׳/מה\ס^,^ק0תה^חךייד^הל^סאלכ
 >* וגנ^מיצנ׳׳ {קיבדמו" ימעופהנ׳יממנ,

 וידבר■׳ םמר^זןייסזיוזוןקס^ ימוק ומי!ך8זי< דמ&ו^ןומי
 **,י*׳ •ג׳סגי^ע חוכזעד זצחן (*י^יצסיזי <ןןימף זייץל׳^ניגה וילזעד ךלזי ע?ועיףיי1'^עד "ןייוי זייןייז י־ייניייייי יגי-מע^כניזי)

 ןימאיו
 7^ •.יפ*י#יפ



 י מ ז*שרץי1ע?>עז1# ץי*ן**^נ>ו 4-יב*>ד*ו ך*



 ;גזיזיו^מי^ $ן^ימ>$#*וי!יי#

 ינ^׳פל ז^זזי^׳הלומכמ ן^י ךןמ*שלכג דעי ידעג׳^ץצ^^^ופ^ד^ייל^דא
 1 !ומ^מהףי^^^^ח^^ן^/זי^ן^
 'י ץי (0ו׳׳ וי#5ל מ8?§ו ו^רצג׳ ז§רמ הלומ? ןערזו הו:? ן^יפלמו׳ י?* !§!

 י ה^יי&למו**!

 ש/ימ^ספמערט^פ^ימדייציןןפ ח^^י&קימדעממ
 ו 'דימזש^דיממןיזהיד דנן^< יפ ןידלמחל^ מ^למח^נן^יעדממי^עמנ* ליאידקב
 £ ל י*ס8זןע
 2 ידפ־1 ד^מו<ס^^ד^;נייספזו^?וענגו םאהעד^ל&שזץלןס
 " קקחמ ו^רן׳צ ולכוףנשהחמ9)$יע'ומ א<פמ5 ׳!^|ק1מה$^יפ

 :׳״'״5דיצ (<*ן ןן^ךן ^^^פ^(^ןמ%>ן1(^צדכ^^מיר
 א^פמומץדו^גיייןיו דכש׳ה״הפהמ&ו מ^יממה*!מ?א^ןמ

 * '^,רוין/^יעייוהוהז ם^ממין^ך/יגזימ&ע^דט^ו מ*צן^פ דנוה*^י>
 ^זיפ !וי^^כיי^ן^*^^?י^ל!ד(^5^גםזפ5מןמדק •יר^יי^גי
 ל?מ%)י^ןומרו1עפהפוע דמהיהו ^!(וחי^^וקץמ׳יעיוזיהןתונמ

 > זשז?#׳?כעילק^זכובמךד^תע׳יומרגיו טפ^?מח^גביייין?דדג^5*ד_
 חהוהו ^ייוויןהע^צ^ו^חיזאמנ^ו^חדכ^^ו&^^נ

 ן ן הבח^^דיבה הל^!עו ה^ימיד^^^גנז^ץ^עייול(^^^ ,^?■?^י
 ׳ ־ י ז&^/דצפטז^פקןוש^ו י|לךמרמכ^3 ןהי׳ ?שדע&יפ^ ןיידטו !ופדע׳^ !ד^ל^ו

 ה|ממו<הלעישה וי5?ורדזי^^מןיפז$(^^ו<ה'11ו!גי |יהפם״/</!ו
 /י<י(ין<ו ןיעמומ^זז&לןשנו ?חןמ !יטקצכ ה^כעפמו^למיצלפה/^

 י^״עיפיש׳וךג* עוי>ג*עו ^וימ^מ ;ג&ימ י4עי ד־יג^יויו דימ1^ן" ־"•ע עעןוזיייבפעלג׳יכ׳־כדע מעיזז<>ייב היזייגיצ
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 'ץוא)וא5אל(<6]ומ(ן9ו^ו'דומןמו^ממ)1^ס/^מדעאכ*ז

 .. ..,. ," ,,,,וילמימומ^ו
 ן '^מ^יף^ן^)ן?^ס1ן9^נחו6^^9דמעי^ז
 £(י^ ן> ג4

 ־ן,־יי<יי מערע םו^מוע׳■ הוידקיסדזןל• חיוא!מ<פ ינו^ועמחמאגו ׳•?*שיידק ימיי ייי• ז״ז׳
 3$ץן*י ־

 * י

 ךץ* * ילייי5**׳•** ׳#׳ו ל״ניגג&ן ׳• ץיג״;ן ףיד^ח שילח ץמיד ממ1י ךמג^ישה דמנ^יי־שיפ0*1מלצ דע>ג0*4ב קח י ^ימ׳
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 1'<או

1% 

 ׳0)5,

 1*ך^ __.,. 0>נ>ו>יעב -יחי *ענכ לי>יי > * ?יי*>גץ3מ <>'>>)חולגיייןנעי ׳גנ^ה^יד&י ^׳ג־^/ 4-י^זניקן *

 -,. ״,-, -,. ף$י-,

 הירדסה ד^ח^זימגיג&מ ידקן^ת^ואיהומ ידיח קמצ
 שמ^תלן^כסמג^ימדח קמןעדד1עאו טמויעמכז^^ועפדאי נ*!מחמ/הל

 ן :םלעי (^7 םזימנ דח^ו די^׳׳הלגדכמנ איגס^ג/^רעימי יעייו •יזחש
 יג, י*1מ,

 •ץי ךמ?(יזמיחרזו<1^פ^>%יןג^רמי1וו^הן5^״טפשמ
 ^דמהג^דק^די/י^רס^ויי^^ד^גיופ^י^^ילז^^ו׳׳ י*ועיי עי^״ז^
 ^יז!ג!ימי,(5דש ׳^^מש^דםו^מע^^י יביק יתריסגייו&ו ש
 1^81 (^סויויגיעל^׳■ וז^ד^^ו?! ף^״/^ל ץר?״י^(י
 ^־.הז״נ^מ^ד^זס/ויל זא?ס5 ^'*ד5גמ^?1^ד?<*'ד^>'י^,דע1 ץי
 בע/יי ן4מ גג^י^ץל(^י^ן^ץמ^ברז^^עמס^זו<מ^עי
 ^דמוי^ניה׳'?^? ?מ*ס ספואמ^ו זס ףע£ןןהנ'המילאל !ידיהכ ו^ו

 ׳\יו ,ץח *חו *יי

 ימו

 "ידי ועגיי

 י?['
 הונהי ןיזידיחלן ןוסזיוךירןןק ,ערג 7,1׳ 1׳ י ׳ןמרחו"*•׳ (."!)יו"־ ׳״׳ /ן ״׳״ י ׳־ <•
 ?וויזחע יו£^^5> ועי*^ דעעי^מב זיזז^ םד^ד^נדי^ידוויידו '[ו^עיו^/^ד
 -ומוי (ביויפ^דו ס״א% ושירחה דזכגידי^מ ןוועמיי ןזכעתי "1?ל

 " ^ ז^ויי ?י^מ מג5יר&^לזןו׳^■ ?5חקנ ןכ^^ו^ד^י^ומוי שמ
 ד^ריימז^אוייי^ ^נאי^מ)^ר^^^^^,?י,י'

 • 1 ח^שהשדעמגאטח^ פךי/טו ?ז^דכתייריכיח ?זמלקתי !יוי^יא׳חוי1*

 ז^^שמו&וו
 יהומר6 ד^מ משסצ^יז ייחצסהרסח וירכדממ דגצוזיי
 :!'!!וו^^קי^ו^הליחמ^^א^אמיו^ין^מו^

 §■ ־״ ״יוגמע^ז^יוגסןיצ ךייי סעיסייני-* ־נ־-ייניסוייד,,■ נזמיןייחננייי^מיימ׳מ־י׳־י-ימימי־יינימ



 ךש ידירפי י^ייייי ליגיל׳מו >ץעי *דינו+כי יי*3> ךני>יזיז1גי׳**ד!>יז ♦ד-י׳גי*•*,,•5*,^ ^ *€

 ןןלפ\^עו םפ^יל״י*ןפ65ד<ל* ליחע/<ט ^זיגצערד ןמ
 ו*ל$ד3 ווד* ס^יש י$ו>!(ןפליי'לסוקפלנמשקבוזזסיסמףןויזניממי^למדהי ן.'־
 ד6יו סה^דפיפי^ע $ יזו^גלפ וולו*ן$7י1ז!$ימ/# מניפלל׳יא^א)

 רזהיע^ע(<דמ^וו^׳ז1ד^למה^ףידועפ^י-יכדי/^ל (ו%מ|לירסיפו/ש0 \׳
 *ירל לל&לדיצעו דמא ם^לןי^א ן8י אה עא פקיחא?או משאו
 ♦כ?פרלו ^א^לאי*#ל,עיו!^4(1גדיעיד5מ ^ד^ויל^יוע/^ י ;

 דמהמ ןמו ויזע(ימפ דין<ז#0^ד^ד י^ר*'זז^ייו חל^תי מעו^^ע^רפ*ה1נל 1
 *יב^ ??חד^ומי^לי ד^י רה^ד^ו^מ^ועד^פ זמיג׳י ^רא׳זז -
 הפ^לדזןייז(י^1**?ל^עייטינמוחילצי׳ף^ה^כיייהווי&ותדעמ׳חילפלוגיי ו

 —טע^ פ<רכ5 ף״ן^לבל מאילצזע5 ןזגי^!גי/<^ל־יןב7מי ן^7 םיד^^מ^דזדמץ/ליו 'י
 אווו ןין^אקל^ד^גפמץ^רקחפטמד^/ישיטפציחמה^יןי
 האטנפיזעמו ן^ודאג&ממיי ^מנ'יי%מ^?ילפמנצל^<ויח}שו
 ולד למאשמנמידפ״/סנפו ^א/שפו<ו^^ו^חלדמ(ידו<טמאעמ ,
 1־^" ׳״־־־ ""־'־'־'׳ '־׳'־־''^יל^ילאזש^או ׳^לויגי ,

 .. ־ י 1•

 '■*יול׳
 ר^י>ימ<ו יי ימ(לד 6(ול5}<ר חעל־ץ ךצ ימדיל^ץילבןש׳י יל^"'<^'ינד1<׳ו׳'י^א

 ^¥^.י^'^מי(ואןןמ^מ ןתלוצאי^עמעי ילפע^דיאלשא ן
 לת^ליי^אמז^יו ?ןיתדספ ?עדן<יל5ע רמאו ךי/ין<דק הי^^אמי ץראוו

 )ףה ךבתזעדאהדאטןדזקדו ץד/^< יעאקפז ?מ ךימנ^גסממ ייד^׳׳ ךכיןלחלא [_ [
 יפ^יכ ינ^^פג^זיהעידא'׳ דע ייי^ ^7י ך^דחכא■ י דגש גרנא• ר*ל **
 ךיע63 ילא דןוי]וא1י
 י• *ששקןימיבךנ*דהמ ףאך5^^^ךג5^ךז^רי^^רכ5ית^ל יל&ימ
 ךמ^ד^ך^ג^מפ^מא^ךיז^^זפמגמיתדת^ךעמ יכאפףו^יו^

 ןז״'׳>ודןץגצוי>ז< ףימ׳>^8׳ל" "מכולייסוייו *יייי זיהי־״ד ׳• ייא *למג 4מ* חיישה *ויעיענ זפעד יי׳ףמז י״יעיליי ןס ז *<גי*יז*י*ו
 /י עא ךניא !ע \>ן^\ *כא ךי^ע יע עי^ יגעכו* ךתא.ע ך*ימ*׳* 4'*4*י " ני^ *?עיאל "יפו אאגע





 1.—׳■ סמ^יפ-וי]וע עגו *>גיגע-ו^וו ע ־׳—עעעו ג *ותןוסע^יי׳־זממוגיוו׳״יגיגעפנוכעגזעגזיג

 רהלת שוד5^^פ^<ןןה!^־ש׳ו היזדהימ? ז^>יעד?מעיי< ׳•**אמגרכמ
 1י,^1מ5^יח5מל ןיע^ז ץפי״מיזץטש זיץ^< אז^וה5מח^י ד51י דוצ?/ןןדו
 יזעו מ4זזמכז^ו זד^קזיד^ופתמ^יויןד^מע^סז^ו ן^מהד%
 ועי *די ו ואיי ן^7:זיעמגמ ?עזועיסגמ^י יחזד!מודא15ג< יפ ד״מ^ו'??דדז< ן
 ?זו^^ילבי׳זיג^דג^דשי גמ^חיז,*^ וןנדוש?-גוהי*די ע ו^זז׳^ד^ד •ומיומפ ^ י

 }י^^יז^ייוי^ן^מ5יו ןמ^ימ^ממיזיו־ ^־מ:,
 ^רןקעיו םו40ר*דריד דז^ממו ג׳דנעיק^דע^ל׳■ ז־^ז^^ורו^ידאוע׳^ אד ־■4?

 וערקו !ודי ף'׳**יןומזמ׳ו 1 ו*י ן1/ועק^״רחמ7מד^(מ/ק<ת ו7>9י ץ7
 ^|^5ע^ר!מ</ן< ו^וי5מ^:׳גוקי,^^ונו^דגו^ 1ד

 ׳חדעדק57ד3וזע7^ **,. ו£ ;*!***^ ז׳ זישיומםיישקהמ ד *
 תיאז

 ׳*׳..*-,י 1-^מ׳ץיךווס״ח/^עז^ו^וד/חזזל^רןזזו־זדןגה׳זןנועמקמ
 {*י* ךא* ?יז^/זד^מעט^סמ ?*צזפ%*ח>י^ דו^ד*ד^ ־ ?ימגי ו$יממח
 ?ויצהת י*ד<פ 1׳^*דחל זיידנו׳^ומכו אעוינ^לו (<צ^ןל^5׳1^^פ
 דדמ?גדנ *?תיסאז/< םמלהח*<מ< ןוזיאו ^<דוע(<ש6מ י^!מנ ו<?דד

 מועצזימ^פו^מס^ד׳׳ויעימג^ימנו
 י^ןזמיעד^^^^^למצ^צועו (ימל

 . , 'ש^ע(ייי(^ב^!וזוכזנאיוע^^מ?<ע!מ<ו

 אווימוע קצ&צ יגזייייז ו$ו2# ^ד5<ון^ז*^5 יו^גיתיןזייוכ׳קזכמ^י*
 '* ו^פדמושד^יי^^^כ^ו>^דוע'*צגו^1 *—״* הןז4וע>1 ^י1פ׳ישעו<כציחחמ1ע״עעדיידי**4-פ^ימו.**ד^ז4*מו



 ל (•!1חורו יי %$עממ 3*1 ימאע ׳ועוזי (ויד ?*זמ ידממהיע 'ערגי*5! י*יייי5

 (<!מ ידכי מלז חועי^ייודמ^חב^קו^זי^׳חד!סש/׳*7י
 1הנמי.זיתוץמאזש^יפעמס׳^דו ^/^%ממ1ק'1ץי?יי^ס^

 ןי דייציו (^מכע^ן^ע^^קחיה^^^וי^^לר^^שעוד^ו^אדיץונזד
 ^ ל^י/וח:^מי8^6ז^י^/ס^מ^130ד *^י^יז*^ץ1י9עזמד

 1 >*5י^ל'לח״ז סמ4<גיכ,ו<ה3!נ>ו4ל זידמש^יממיימיהכימ המ*י3
 י ^־15>'#$ז %ו^%ו6ןמ^ז

 רימ^^ז^^ל^^צייק^זז^הי^ו^שיויע^ןי^יי
 ^ אווג?״(ץ%זור^זכ ׳׳ ק^ס^המ^ההכחד^׳פ
 •*%> 4' ו

 דנמנ9*>0יכיע נ5יןון> *ד?ק>ציכ ׳• )?*גיע ^עזיי״מועןי *דוצמ׳ ז4 ^וג׳יי לרף> ליעכוד *יגיזיד ־^־־יעיגיקי ממצדיי *י *ימי״•



*>) 
 ן.

 איכ&נעז״וי^1

 נ*ן8^#}וצמע
 ונדמעו י&מ

 מ^זא^מגן
 ץפו^ידימ<5ן

 ^יה ^רצוע^י^פ^יתחדמ^^^היטע״*<^לימדכו ימס^דודה^ !
 זי{^ו^ !<ו ^רי©^ י- ט^נ^נ^^חמימר ם־^^מ!:^>ח^־וזד1^ 1
 ^ ךויגדכגיח^ךל^לי^לן^^^מכו ,׳?ןצגרי י^68?יחי־יאד ^ יז)^ (*נ^^ריז/לז
 >יו!ץלודי8?
 ?י ל זוד51י^י^דם^ז^ו^^יו?דו1ןי ׳הד? *; ו>י 5 זו^וי^^ידט^^ן^י^>ומא(וה^למא^11וע>^

 , ,״,״,,״ ״״ , ,

 רוו^למאי ודן^ימץלא ק !ןתח*1מ ו*דזקו !*•דייג אחיכזיתז^ל זחפש

 , ז,י■ ן׳ "•׳־■י^!^^י^ר5מףמ׳71מךן׳ין1חד׳יסומקח
 ׳קרבצי רימגיזיפ ווחיאזמז (י.דןףי)$ל(זד*ז>ןש קן״ןממהי|וזט*$ח1

 "'י *דנד*7 כי)^>כ2גע׳י^יבאש* ףעז ץי^ע *לזא1 א?ןןנ ףיל> פ״לןע ן*|$מ1 1 פי4***ךיד 4-יע*י*ח ז*י*א1

 % ׳
 י?

1)4 
 <**ו

 ן ז י:%
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 *ןיי
 *ןי,
 ידמי

 -זןמ!
 אוו
 ן|
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 '׳*>,

 ^ק*י$>^ו1,*י*מיי * *2יימ4ייידיו* ע&ייייו > ^^*^יוימוץיין*יייחוןיפ ויח חק}

 ג " 4\• <1 ע#

 ךמק׳חרמ *רו?טר?ע11 וי׳מ^זי^זלר ו?׳מ7ח>8מ1 דוחע7חח7מרץ 4^ץ
 #ז^מי1^ןע*^ *^ס י6וז*יגז?^ע*/^קידט מד^^סהןי^ימוןק ד״מיו

 *י דומו^מידיימי ממפ^דהסגדמה6^זו פהידי^^מםאלג^ד^מו
 םדמ^ד55פםדדמכה/\(מצ -ז6^גיד?(ד*5ד3םכ יי ערעדחא זילמ ם?מ ^דיגרגמע

 י*1^? ׳5״ ?יי **י
 (^ןו^^^יעכון^״ו^י^עת^ןן^ימןס^יסןי^יןווןו!
 'י?י־ו/ין<דנ5׳ ז!י!לוי ממגחיסא ם^ןמיעזח/מכעד^ ^ד/ומ׳^ל ?*מע ז״עיישי
 יי*9וןי *ו ^כ^^*סמ%ו^זו ,*ע :עזיה$ומ82>מזק ,

 ,עעמזבי 14*0*8ו/{9כ*8ס9:!*^}*>3<ע1ר21> י ס^&׳^ו״^רדגעמגע!•ט,.*0"1*ל *ילע!1*1 ■ימחיי'ביז*

 ץ



 יע^^ש׳ציז׳עי^זהזי יץכוייטיי^זיז ולייפץגי^הןעזייעדי ל4ו \\י רעז^1יפ גיזע׳)בץעי •בחל ממזמצמייאפזמצ *יסו ז*׳ע*)י

 ח

 גרן**י

 זיץמןמיחיסי^יד ה^זייידז^״סעד רבדייזה^?ד הזח^גכ^-^יל ־^י•• דייד/יייו י ,ו
 פדפ6דיחה!ו|5ד0'ען ן##או!וו ,י היווגו פ*עפ הו4למ עיל לדי *יי ן1

 ,ע^וו״פחתוייופינ/זו " ^^^88? ^#^1 ־*^״^־ '^־־ ״״י' *"
 ימ/

 ^ע@שך^ןי^זן5??סצן^
 המוע^ימימ:וי!י!יפןיוימעמהיו^יגזיו יו^י^גימיםציפקפ ך"
 וע8עאמך1ל5'וו5ר';6י0(<1^דו;ויל טוש/יו!׳ זו$י>$זי עזז^וי-ר^יזגןיעי.
 ו^דר ^ן^^1^?דז׳^^^״ו^3^יףע׳^ד^ן?כ4

 ׳^^ק^עי1ןה^וי^ו%ןי(^זיהול^מ^^)^ך^זצ)<
 אזן״^ו^אנפ^ז^והוי^< ?*מממ^י׳יידהו^זו ממ^ל&מסוקעי

 ^בהלמ ז^1־ו^!ימח '1^שין©ז^*ו י• ?י>זן<דזת ו4פןדי0לו !יד׳מדימנ1( *גמזק _*
 היז^ח^ןפשז^ פי8״^לו זצדמ5תיע?1^הלז?המ ולוטלטו1 ״■

 •לומ&׳ו&ו (וכמהיימחקםןוי^ ןאמינ^מ חי^לחיו )איוש/^ו׳יזליב
 ׳■"׳י י■ סחסחדי סלו פה9,תדע,חש/<ו ומדעיסלו סהייסוומעטשאמ $עו ׳• סהימודיים^ום!י״ז^ע/וש/<וו^דעי^׳ושזיי^דחמעמפאמ י,^גמ;

 ^^זיי? יי/^דיד^ ךכ^^זפלעיר^יד ^י ד^!(4צלכ^ו י• ה/זא



 ט׳נק / •

 ראזמ^־ו דעמוג^ו^ינ^^ךז^^^^^ן^אז
 1 ^מ< ^^ץנ^יציךפ^עקיש׳^לגמ^ ך^לנר י?5נ?^ד רזע^יעמדןנ^לז ןקל^ת/^׳

 9חןיוןעוו^מ^'ך^ו^וש61עף*מן^^ך^י^^(^^
 ו יו|*יס ףנה שס ענו הו^(מוןוירמ^ןאש/^מג אנ9ו ןנייגמ^דהא

 ׳ין#ע0 ףלח/^י&^ל ל-^י^י א^^ע/זי^מל/ימי^^ן?^^^ י&ד^ביצה

106$ 
 יזיסוד

 %וימזמ י^ו^יעב^מי^וטי^^^ו^פומ^^ז טיהיחאה

 *־ ג י^ס^ רע?פע
 ן מ8אע^םחמזמהימוימ?*דכ**מת^^מ^'ץו^מ^^ש*^וצי^מי
 ין ימיממאסמי

 ,♦. צ י א8ג5^ _ . * '* ' * ~ ׳ ״ —.^-"•-־*-י.

 עעעמ
 9יד

 ייויחודצ ל^יל3עו^י ם&יילע םודא ׳׳מח\?ולזוייפ/מ
 ^ ¥* ה>פ ^ סויל 0י>>!> 0ניד*ד0נ״ז* סנ^י יחץ דע״ילממ למוןי ן?גייוזח ו1>*> ל־־־־י^י^ז £ען^4#יז♦

 מיי

 ?ט



 •.עצעזיחצצ ©ע*>ן־1>מ ץי ־לדמ*•!.) *מלציגמזיוצי.**׳•©•!) 1 *2*)ידי>בוח 4עיל׳לומ)~־ד—יכ>כיו0\ למ £ם*>ו^*
 !יי■

 1י^יי1ויו זי\ \ ^יגי י[^ '*,י'

 ז^^דיי טמ^ו ?מ<-^י־ד/^[ג י^^ממ^^^ו-ט^אזוה^ י*לא
 ^מזוכ^כלמתוקמ^זמ^דו^^ידבעו^^דו^ן^;א^^
 (8ייוז]*^ 1(ימי^יידעבו ה^ו^^מהויימא

 י^***■1 ^1■*! 1 1נ׳^ג״-*־^״ ..ז׳ד- ״י^ - 1^ 4 1.
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 ^ו ^^זקיידו^1?^ך^צינעג^ם^פהי^ו0^עמ^^י^^ן
 1^•^^יוקמןמ^^י^ממי!מ^ל1ימ*3!ןיי/©י<
 הדפמיזע/ימקזןמוינזיאז* !יגצלוןי^דו זפ^פ,^יי%י0ו%(<ו(ו
 י^ג דוהייל , 'ו#ןמזמפמ\ע9אממילימ
 /*§^*י5^י^^נ8מ^.ה^^1^1^נ(^>^ז#״ו6יויו? '(״

 ;צ

 ן:־ ;׳ 1 ^ י ן״־־ ; • — ^ח״¥; '-׳ ׳-״*׳׳ ידס:זוז^ודיזדקזקןגבדמינז7מה
 !יפט י^^רחבפ זהי^ר דילןל ^?ן וע^בפאאדן־* י?© ם5מ ן^£ג ?ז&זהד ?יגעזד־

 ^מכלג^)נוץ^סדע^!^גפ^ש^1נג^ו;/<פדפ^ד!^גיכמ^ י
 מת^\חל^$זנ^^^ י 1
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 ?ע
 ו יי י0 )5 '"זי>'׳י*ק׳א ׳• 0יפן״*ן,^יןעןמ> ץיצגי ס^ידעלןמץג^יזצז^ןי ךיד סיג.^ללצדי סעהי י-ט54י^1 >1 ןמ;צה



 •ןסי־ןי־-^נ״ג־זא"י•* **יי י (י" * ץימ^״יי•׳ יומ*!־•־■־' ״*־•מ *יסו•

 ן ה1עע
 ; ^מ^יןמןו^יפךאלג^סי^ףאס^^ח^סס^יזייו׳^ו

 ׳•זוזדזפ^י^ב חדומ ו^&וו&יושא ףא דציעי^ו אלה יד^מישצו ו^דזי דיצע
 היי*מ^ י5 ן^י1*.ר״מ<ד {ימנדן^גיסי^ ד5יאת מ4ז.ידיייג ^חמיכנזמ*!? (עאה

 ו לי5מ%יז?ו5ו םי^^^^^:ןי>יו<ימ/<(<ו״מ^זפו ו<ן״יט
 '• פי^י{^ י&יןל^ו־ףל־יי ■ ייריח^ימע׳זזז^׳^ ןמצדמזפ>״יזע םימ ר^ז?פ5

 אימ ^6י^^יר^כגילוזי^ןדש המדהי?י)ין״וגו16י^
 וייד^שחו ינמלג!זוייזופ^ערתאודג?^לג ^ו^^ויימןיייינ

 מ}$| ,׳ידוי/יצמןבעש
 ןח ׳-*זריו<.דמ קנ^קי יל דגיןן^פ יד1*( פעו5^< ^>יוי• ןמאשמ^י^יי יגי(יל^מ5

 י3ינ?*מו $יג>מוי\#׳ ׳מילז/י&ד^צ^יל ׳י* בןיעימיעי ןי^עוע י;הל55
 1 י !ןיג^דע ^^^בה^ליידי^יסא׳^אי דעמיע יפגגעמת^ללכדקעי^וי״

 " !%* $• ?נו^דב^ימוה ו*יי ^נמג^־וממ ו*> פמי56 ^5ץורצזו
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 ן י^^'ין1ל)5ל*4^/ 1ויייי>׳1 זן ז*י*׳׳ ׳ ׳■״ ן׳י״י׳ן ״" ־ ־־־ ־״״ ־^־ • •־/־•־ /

 1 יג^ה'אויכ׳זא *ל ך&יאזנפו ז^א׳ו^ןימכ־מומ יוי$ג זוי יג*סלמי
 ־ 1 ־־םוי,זי^יעוישמ^ |י1מןמ5 יל*׳• ןקמ> ןעמ^יי^^מ 6מ^ט^ג

 *^3 ג״ה ד*ז3 ך>ג״1ע ג־ז*ע ן3 3 ^מ^יזיכיו4* *י־יגמימן 4*חו *גי5יפ ג י
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 זמןלןמיכ׳
 ^יד^^מעלינד^ ." * ,״

 יועד^^!^^(^כן^מכוינאפך}65^ י/יצד&ו !*0^

 איימיי־י *ד•/^ יכ^מ יע2מ5 ז^נעלהו ז^נ?דמ*קיי#מ^ויוזםי^ ^ל5?יע

 י/^מעס^י^מיךה^ף^^ו^ימי^מי^יגזיאזאמ^ %
 !ויץ% ^^{ינרל&יזזילזוהיר זועעיועי1ית1צןמו!ומ^ע הגשןיך^ו

 £ * ׳ ׳ ׳ג״י׳ייי״״י׳גה:♦•"״״״> ♦י**| י**^*4> * ע^ץ'ר^״זיייימע־ממי*מ*עך-•■*׳
 '•יניי .

 סע •*
 * י**
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 וינ^

 ,םיזגומ ד!יפ *יוזיע^נ*! ם$תדמצ!י.ו פגזיעמסמ סציהדןמו^ \1" ״״,
 מי,^י@|גממח1

 ״, $*ו ןהילעו *$ןז(מיל$19ז ׳רצעיושיק^ וערי%ו וא** !וממ . י
 די #מנ*ו׳■;ן?יזיצי*דדידבזןע*ו*>^מז??ו><זר?וזומ^ופן׳לצמןיד^מאילןמ!ייי ך%<
 ** םזונאםזידהשסהו סוי>^גחמפהו<נמ׳פזה^וזזיד^ן״^ידזזמנפ^ס ..- ׳ט^

 "י ו#ו אז/ויד י5ע ןימידעזוו !1£ל$לוי*!יס י ןוזצי צ£> ןימל>י/4>ז ויי מ8
 1 ־ל? $ יעעכי (<ל יד^ימפ^ גדפ1^ דו^.5?< לו!נז קכ יי ח?*כ^ד (^ל*ו דיייב ךגל8 1$ףן
 י ! ימ*ן

 ! ; 95י;
 ' ־ ',י1

 א$*ל%^ (ו^יו^ויו(.4יו*** !י•!■* 41^*1■ *14 *%1**\%%*4י44% 6414 %%4^^*^#*414%

 ■*ה
 1י!
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 %׳*/<״ ילי^2ועח^7^ד^ע ׳|^-י׳4י■ (^״ך׳^ ^מף
 וןגיגמ 1*ק?^מ ^זי^כ'׳ת^?״ןם*ע ה^?ן47^וצ(ד<וןמעדם31מכנ?ילמ"והד^עף_
 !כמ1 ,ר ידימ ףזןלערצ ?ודז ד ^ו 1^ ףי(5יפ (1צו^צו ?יי ו^דישצ ־ימ ח50זדיצע
 ןמי י$6ימי?יי$3י1וון״$ן יווןיפמלייוו הפ יה>/#לי5י $) זיייגע ן8כי ■;

 ו י ^לוהווקגה^ו (ירוזממאי^ינו םחי^ב ז&זןשו סגויה^בימח1! ך\ו
 -■ [ (יי|@וז9י^ון?!^,נז? 1^י^פי*״1מ1מ!וחןיומןסן^מ^^

 י ¥״15ז**'ל#יו4ו*מלו^ילי3^4*ליידי*5*יא4רילוי})רל*רידל?י£א1ר4ולימ<יי |יח^

 ט *וי
 ץלי..

 ^לחיישג׳^קו ג״פ ^£>יח*בילע*י*חל*^גלפוד^ח^יג4מ דחן^ל ו^י>*״י^^ ך1י1רןיידדכ**ליו ד {*יל**' *|5
£|$■ \ 

 ן.*3\
 -:•ג גיל׳ע



 (8׳"
 ןןייעיז

 יע׳ויע זיי^ל ףי^מו ט?ד5ו ^ך*י בי&נו ^1דא הילץןי^לי-י^סי *גגעגו ץרא
 ט^&ג לגומ\ 1■ולוי׳ 1לאזויא ז^י עימי^ז ׳-יציי&^טמו י^בע אשדזא
 ^'אומיירט^ו ?אילנ^סיג"^ ילג^יגשיליסקהד״איאפו

 ׳ י ׳ וי" יי׳ר י / י ׳1 /״* /;/ ,ן ו־ג

 ^ילל ל(ל^ יי^לי /יל'ן>0//* זיע׳,

 וי^ממ&ן דוי^א^/^אמפונמ^זןייל".*,י" ,,/ ,ע
 ייכשכל ד^גאו זיד^ הדפי ייימ (דףלןובגעג'^ א !עמתמבו*")אן<ווע/ייר1עז אז׳ג^ !

 י^^.^#י^/?ל^וו^ר^5)ללן^וו^'1ו^ י■־
*?< 

 י״ע^מג^ו^י^עעימ׳^עד >כןל ץג׳ ל וח£מ.ד׳׳ סיעשד יעישתו וע^י ליכןעחב.*יי־ •ע י־יע*.* ן>*גי♦ ^

> 



 ה״3ל אמטק1ו^לפ?יי^7ודיז/<(ו:ינימצ
 .ךי היירצ^יוייוו דוימ^ע׳וי,די ^,׳פי^נ^וףיוג׳/^ו ד&״/^ז

 1. %י5!׳ ״ ..,־דדנזגןי ״*1למי^ןימ/^זןיי/^ו זד^פנימצי^דפ ז^דיימ
 . ךן*ילךגע ?ןיוזי (י^י^ד^לצ&מ

 , תנא יל אדמל ל^לכ ידהע 7נאפד*^>ד(?ן</<?ז גגוןיעי\ 1^י *,דה דהיד^. • י׳^ודיד

 ׳׳־> יחממ עשי ןויןילנ ייו< ינוזועמך ך*$חלף?ו£0 ךצוח שעפ יוויצמ
 י^ףאממש "ייעגוחיווזכוזח^כדאי/ימכ 1x8^ סי&פ ןפמיו

 4, רע וגישלוזוע;׳ ^ישיייזמפץ??^

 ־^י ק^פיל/< !יצ?ד איעדי^?דצ1 ^שדזח ן<(ר5מעד ^,דזטלע^ב י*ע*״< י'1ז1?י
 ןל&דח/ינ&סיז *?ח ה^ע;* דאןשמ^ילןו/זמדיו־׳ח^וש^דעמו בושי
 ורמוי ^ (יהיפי^ ןמממ ינ ייושוע^/ף קרב^י^ןישין^עשאןינ

 * 5חץף!ןלמג>ימומו^ע י^דש*)ב יצ/יפאו פ1ןשיי< $<
 . *רק^ן׳נדב:%ן5%• ץ*י(?העז^ר י^^י^העמדצ זד^?>ךזזזי ןק5מ
 ז ^לי^י^י^^^%ו^לצ!ע^^ן^ןנן^^ןןי^ו"

 יויע^גןנויג מיז/עויןשו^קךן^יו ךרו !ר$ףי ילבישלמגגמעיל?*
 5!עמ^זץסימשמ^כתךא^;יר^ןךי^)^םש/טרחו(^
 (<^פ1דצ^מ^^ןי^הק"1 ?^1בנר?נח1<די1^מ'^ ^יעיו.דוחאס^סש
 ׳ < ד^ר אהי ?זפע/<קאו ?ידזעשן^ת^ךה/<^׳'דך^ףימ ?זלזורעידל ן^^ז1?־

 £ (כךלטעל ו^^למ/ונש1ו*15עד9ד ^נ*ןלמ ,׳1דזמי סזרזיפדעמו ויזרו יז<(ימכודחמ
 ן* םגןונסיוש,יםקון*ו!ו$©ו!ו1ז5££ןן!ן%הן'י^ליע^תם^לשזדלדש#<ןו

 הוכמנרי $דשר י*מ ה^שע0(^0ך^י׳םימקמו<ז^צדחו קעןייחידזלי
 רמאלו׳יא!ו(ואדארד סיבירו א##! זויורי ידל יעו למעת ומשיי שליו^
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 ^•*ייזיולדדמ וע8> זירמישל שיועידע ר9!<ד י• 6זס^ימיהו 1יצ!)ו^־ ל
 יראימדלו י^מ זיכתשיזפ ןעדיתק^ו׳שלפתש׳ן%רזינן01$ש9ל ״ ן

 ע׳ז■׳׳ ר ״״> %$לי!ויומ?0 ייס&א^כי&ו ו8לת^ו8שקךידהדהעעיי
 ." .,?י?? ^יי^ווזירמיערוצד ז*־"

 ה5יפ5מ5יןי|ומ^ו^?ויוויל י?ידמ(<ן3דב'יוד^^פיד!?>שו סי#לר ד"

 זיידיקמ^ל חנימידסמאיו^ שיזכש רוויס^ל הי^ק ידפיזזד׳חןזחי $
 (4ד ם^כא^^עדאחנהדיקחתפא א$ויהרןר#< אקודאו םמ/^ ].

 ץ: [.!/י^^ייוש^י;״ץ♦!♦ ישל
 וי^^יו

 ,.,־ ,יירער ך^1אםידמז>1זץמ< ^15ל פמ'ןללגנ^י י״*
 ,.ץל^יעז/יל^ו דתי ךמייק *למימ $

 ערגאו ו^עייאזמרומא^ט^^ילאיזךד" ק •הריק י״מיו
 י' ^םר^^^^/וח^דיויהנו׳. יי

 ^?רןי^זא^קתאזי^ומיי
 הפיגמקהזנןט^ו^י/יהףצ __   _
 }עלדיראדההןוו^ןממשמפי*׳׳^^ עה^לל׳ת ילל הריתסמ ןי/שדו (
 *רל^ירב־.ע^^^^^^ו^^״^ךקאעריחצ^ריע׳ו^ןל^ יי^ע

 ןאיבקןתסבו ן&סהלן/וימס דןיפכמ׳ידיארסאו גוקעיידגע^ל ךאוו
 >י*8*יפתע?י^וממהטי)4לה^ $וז יש^)יייייפאמפו^ 4
 ;תוההל^ע^ייי^^רתנ^^וךת^ה^סמיל י&לתילו £
 ש$ע1ווץממ ועייקלל 'יכפיעמ^סכק זיויקיף^לווא ידיג !יא^ אלו {״

 זד^ו

 3 ♦>*■/״ ד
 זויבל^&ו

* 
 -.,..׳ •:וני*;^ ויאיאינ

 ידיימל
 \ ־־־ ן״ !וז

 ,2 ׳זיזיו עזי קיי^רקיסילג יישנ;^לכי טצאיףלע ^יזי1 ^י טןי\>גזמ ןהל *בישכזיזינישיבח ןמ\>ך *ינמיהו^דיז ןומבנייר^ךיזסיע ו



 יו^׳דח .תזי שידח די)פ1ז*מידז<זע!!׳ו סיל־לע ^גנ>׳ זיש׳מ י1מענ?>ו לימי־יז*,לגיע■ יייי ^׳ןיו 4-׳>עי*יו*ילי>9ל#

 י דלו ו$ד*׳ ד יצע ךזש(ו יימו ^יצ?'^ ׳י ^5 השע זיוזיי ן$ עלאלמז־

 י^זיףןי ו^/*יי "ייו '^>)1 יו?וייי^ו וויי^ י ו^ז יו י יו^ ,ו^י^ י0י0 ^ יוו^זיי^ן׳ 1

 נווג\ ומנד^ח^ומיפ^ידמית קהוו^ו וידעי( ןמתג<ון<מסי< דץ1ו
 *י^^^/ו&יייי ף^חןיילצ !יילז< (<;1י ויעממפפיח^י
 ןו$ י&^גד יי׳ יידהי^^עפז זז$6וי8^ דפס ר^ן<ףך ^׳^רח

 יד^וי^זי/ו ו'י#יו״י^וי^ו״י/ /וייו׳ייז ^ ו״י^יוי ( י^יוי

 ,ג^שת#*? ודעף'יןיו4י שודק זיסי רמ!5דפ יןי0לו*ו^
 \• ו^זיחע״ז ^**,^ןי^דהיינ^ יייי־^ו^ו ע&^ע

 'יק יידפ !ינגייזן# ז^מ לצועיינמ יא5מ$י ^ץןמ'ן%^^
 ידימעמ (<0ו ?יאדזדא ?זגב ^יעו תזיית^מ? פי^ז> ייז^כו ^ר<.דמן< זמידק ^

 ו־יזגיח^י
 ־ ^וי^גפ^י^ייצ^עאשכ״יו^^יייצעיד&יןמו*^יייגידנז

 ידי פ1י^ל ^חילע ופ(*?<נרן?לעו ץי^מעכע ע^ליימ^יצ&י ןיל^דיזז^מו *י&ש
 וער^ל!!(י^ודפידשה^י^שזפעימגתזגאו מאיאנסיי/ידמ

 ימ@ז (יוןי> ^ד!וו^/|ןריוו!3פ^י !^י$$,דיעה>5**<מי *$%
 דפי1ודז(^ט1י^^6ה9י^<מ/<

 יןי/ י¥1י חקרע^י^ו 7ד>מ ♦ ירח/ח וי>׳ג י
 ׳הנפ ישו׳^גוי<י ןזש־ס^דו זמזט/ייל וח^יג 1^דטי\ פדירקמבי וזיו

 2% * ׳
 ^י^געמ^חמו י־־יגכד^ די>צ^ *ג*ע וגג*** ^ידו^ מ*1ו^ ל-י^1כ *י>פ^\ע *ימן4ן 1דמדו4;ז1*דימ^י* הגצדז*



 י1וי5עי_£נך
 פ1

 וימ

 .". . ■ מייז
 ונ>3^יצ%/<י%זז^^ וג85זיו<<[ו<ו מיזיכיםידיע ין?י5!#^1מ3
 'ק^ייפ^^ס^מצבויאסו םויעימגוזפוווופומי^'(^ י^לפ
 1% *מ^ו^דעון^דמןד^לו הוזמ^גיד/^"
 ^§#לזזעג^ד^ז זלניז^ל זימ ?ימזל/^ד© י^יר ק׳ד^מ^׳^יי
 ו^%$מ$ו וחתה/י (^׳ ז^ס^גגכ׳ידי/יהה^ ך^>'$$7ק 4ו0ך\
 ץי/^י׳׳די *י ׳ ׳•'*יי •ג * *— ״׳־ ״״ י" — ־ז״ פ -> ׳ ומןמ^יים^וו/^ם^^צהוו^ומן<?9פ ׳׳4ט^ס

 ז .*־־י. ,ד *■״* <—׳ <—׳ , ׳״, ■ , . . __ ר , .   ■ ._

 =ןן^ו ץ^סוק^ג י/חמ ל$@/§לי יריג ש^דז^0<נא אה^צמפ^ב
 (4ל•.

 י&זי
 מוןןיו>י9םןוגט1<לאו^ן^ן6^^טוו^%מ־ץ/^י^
 םנמפמ^^דגאזויחיכו^דט^צומי׳י^ל^מןי/י^ז^למנע^ימיפ
 1ץי סימה יטףפויזודי ו)מגג|י!ו ומ5ו זץצ&י־׳ םימזוס^מםבד3פמ1דדע'מ ן "י
 וגיידו ו\^ג5גד^׳׳ עי^דיי {47''דאגדמ סיי^^פ/זפו £^לשע ץע^ד*<,'םין<שכ !ד ־ונ>יד1 *״

 יי*

 פ׳>פפ;<ב^1>פופ^לפ^עי ע״צוע^גש)יל־־עי^יק) קע וצגיד^ דצ״צ*ןי* *—* ;ג!חש *ןןקע> ?צינמיגג ^*>*4*ל רז־יגגע^ו ג
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 ־גגו6

 י*?
 ^שרקד/<לאימ^פזישמ(<דחכול^ — .׳־' וימ

 ליה^י, ., נ עמ/יומ^ו^מו^ןזיץלפי/^י^וו1(
 \%|*ו11ז1ממ(י|יי9מי?ימ8.. .... ,__ז--.,.,

 1. ימעויסמיועיבמ מ^מך1ד^מדז^^?^ו (י?^לעי ^םז?לזהפצנמפ
 5 י1

 ו^ז וזחי^ן׳/ז^זמומ^א
 (^תילזל׳דפו^ !וי(יכמ יבז&יווע/י^י? וע)י'ו^ו ה^1ו ןפצמזי^למ
 ןיייי$ היד/רעמה^^ ^יעמג^ורזמומח ש!ח םזי^ולהדקתו *יודכה^1 *פ1<
 ]ויגמ\ דדע> קי^ט^ ץמ זון<י< ו^דז ^(ינ^פיייז קד מפזילגדמויג סילק

 ׳לייטפיייאממ*7ו
 אי ו^י^^פ'דוע^ו^^(*עדל<יפ^^ו^^

 ן ^6מזןפןפמ^י ^?ומ3^מן^1י,דיג1י^7ז(ל— ״י—_<״ ^-*־ ״ י♦
 י ךן^&ויי&י^ ׳י&יזלפי 0^00.
 <וופל{י^1ןיו׳׳ ןשי1^ היי^י ךל^ל&ג^דכמ יןמיןל י^׳ל^ן^דזס^פ זצ©

 ןא1מו וגד^י גיכצרילכ ־׳1ל ידזיעגדי^ל זי!ע5מ *ד?כא ^דוקןמגדלו ימשש
2> 

 0ין !י*' י חי 1׳ י י'/מ׳״עף׳17/ו7 ןמן׳הויח^7 ־דסמ י*7> ¥י*1000^^^

 דפ ץאקוין ו!ץז*יהזן\י3'!וג^לוןתיק^עזיזצע !יי^ני דעו יחזמ׳

 ^וו׳ה״ו&י&צףלקחץ׳ז:

 1 ו ..." ., ,
 פ^?ז^ומ^ף^ד^טי^!$ז^א?ממ שמשהשכ

 יז ^גי^זז^ק^^ל^^י^ןו^ט *מט6 ־מ2מ אודו
 ן..1 ימממ^^מפרשמו םיאהבל ^^^הודההמז^דמתיא* זצנאממזוו^ייצ

 ן^וי!^י^ם^פע^י^מ־^/<)ויחי^לצ־ו^ק^^(^מ
 מליןןעמיי^/ץג^חהיו^ ^6כ(^^^/^א#הופיסק(י/<
 ־•זפס^ *פ םהספנמו םזז7מחץא^כןיי!כ*^ל 01נמדןראו ?שןמגאזמנו י^עי/*

 ״ ע-^-יע (;ח ^יייג׳גז4׳ י?־ע*>יק1 ל עייעיגיו ׳• ימפיכץ< עז4 ץ&ע לינעחיג עזי ןין}פ *>• עז♦ ^*י *י־יכיייזי) ,נ ריז♦ 1*4יי



 ח
 *י*י1 קחו

6 
 ... ןמ^זמייומיעלחי^ייסוויפמ יי** מ*י*>*1*'ו$י 1\י$ו אדא^יונו ^זמי>*'ו*ו^ו4י $״•011*
 1^(י״קגעימגוכוזעי^אי דועפמ#מ^י^ן!1ניצ?״ו<י^

 וייח ולמיזימ// ן י יי^זלנ /עץ{י ץ£י1זיע^(ל/י^יו_'/>'60/ עזי ^זל0עחחע7^
 יכיליד
 ^זליש^^ייז ממוי>וא?דמ<ו 'י זריד@<וןז?ו*זחד
 6ממח)<ןינ!ימ?כ;^מהו ©1דישמ ^לצ^לינייינש י^ו&עדוד וו

 , ,יוי6מ5ממו8איו9מ ׳*״
 ,היד^הןיפ יכוהכגמח ןמב׳■ טו^(^> ?זנולצתו תוואתו ימ?ד|י ^ זמר/ו#<מד יז
 >\לו* ף*דפ^ מ
 אז?5?ו*צן*פ^צו ה*ל>?נ^ל ^^מנ?^לי־ווח^ש*ףו*ולג^^ד^עיז
 1<כלד^לנז^1ז1שי ןידלעלדעמ^ ^דנק14ד1־^ו ה^לדיהעו לאעק

 ^(ו^הי^לגזד וידפי1<7וימכמןמוףןייפזונושנזינועייו!ונומ^זי ן.
 ומ^צ1״מ<חר!נץ י• זןויגימ !יזלשקו הלגי^פ <<*י# ״׳

 ?''והזדבד׳^ו^ד^^ילדרמ זצי^י*<ו ופקיאז^ל ודעידא׳־ע^דע םיע'ז?%ו5ףעל \>
 ח5ול^ז3נ!5פ !^ללעמהוכוע^ד ודלז׳- סהב^לק ^?ימדגמ^ וידרבו וה״ןיו

 ^זץ!י^ץ<יל/<^ןימ^^5דןיו^ינך" , _
 ל7< וי$לןקס\ ימה לה*$ז ןמ^יאו^ו^או׳■ינמ יצ "?יש
 ם^י^מזרמו^^ועעמ^ד פךהמתיל(ד*י>זיש?<דמ ףיגמי׳ ־ילאלכהייל *

 (יהיצ^תמ ז^יץי&יי^יןלו1 ^צו1^ד (<ד1?ז קנ ילזומ ׳■ ^ןמע^דסז^צו ־^זיי״י
 '־ ץיל^ח^^־ו *•ן*♦ עיג> לדכ*׳י*׳י ן\\יימיו ׳• סי־״גילע ו־> יינייגכ\0י>נ ■הימ ז&ו ו^יעלי ז4<גל ידדג>9דר ג דימייי^יו



 יר1> *י4מ רועז^י ^יי*י> ז<1י יג״ץיגז צזינבל^־ידצ״יימ יע ןעמימ ךמ14ייי־יגי*יעז ד

 פף3״י!?מ
 *דמליוימטע חימנמ ^יו^י*$מ)#וי ידיעות1^ 1מ

 ״׳ ;^לגמשג^ד^ו1׳ זרגעג^^וגיחמ/^^^י^ ז1יי#י
 ז ^ןייוורע^^ףומ^^^ל 1^18*

 ד^זמכ ן^דוע^ ^פ ^,;י5י*ז5ע?י ^ זי*יעןג׳נימף(< !יכיזיי^^ז
 ׳׳^)0עננ^ו<^3^^^ןי/<פב1 ידיצ*זת/<ד דימ&י^ןפו
 שייןוי^״מי^ו^׳• ה^מסףיוחדמ^ריץ^^ןעמע

 י©( ^^^ןיד׳ל^פ^גימ׳וי ^זמע&א^ל&צ ן
 ווכייןייזדודןיפמ^יהש^ ממשו>יי*5יזי?נודוו)<!ו^7י/' " "

 £יו?^$כמיץ$
 £^(ד^דמהצ^כימ יציגידינחזח ׳׳ הג^ו3ער ^זאד^י'דהיהן? ז^7 ^
 מ׳מ ר^זיייקייי

 ן ו :מלדמזוה*צד^?מ
 * יפ^ודל ירבע חוע^גע ^1?ח|י19נן חמן3 ימגו סיומ ,חק

 ^^0מן41,נ(חדל^^1יי;ע0>כוי^ג9^ו^סי0ן^ - ךג׳זולע\גןיד;ע^*מ<יז*ן ^)*>ו*י;י'" ןימ" י)ג*ןנ״*י* ^



 5.חא(?דעל .יימי^-י^יג ךומא 4
 מ ^%ץממי^$דע(ממ$י|^י?מ<ס#7)^^'1^דן8
 ^ו^יפזו^ירו1^^^דייממפ5ד^^^')<פו^^יצ^
 ^^/5^^>7לע/זן5׳ימ?ש ז$ן ׳יו<!ימ>^עידכלןו

 ^ש%ןן}דןןלכפ© 7־
 מי/יןין<ז וץןאמו הסץנמי המנסמ אי/^?זה רעמס״^ו ׳י ^§וע4</^דז־ז%>ד1<
 דוי0^ו^^$*שמ ו4לו ומהרא וימימל יייג היל יאז1י*יממ יע

 ך5י<ם^>מנד.?%ו

 \ץ^ן^1'ו^׳דשונמ־מתדו^ך5ר!כמד^ךמץידק^ךממ
 הךל*5מ<.ךהעכ יפג^לןמ ל׳ג^^רע י^מזי לחפרעמו ד^מכחד !מ<ד*ןימהא^ל{?ל

 י#ו מלעיעבמל ן5^ מ וזויומצ ך&ז *>ימו :יע^ אל ?אוש 13151? 6(►1;ע
 ןייוי!קי8ו^ וזשיגלזא ףיפזמ "ק; ית״ו ^ג^לל^י $מ@> %
 לקיו^וז ^ימנןשיו^תשו ^דיש^ףיללעקיו היפו^ח קדע/ד ן4ל דש

 ־*'* ירנ״ע <בי\ע^ ז־י* ♦פ *דע* ע\4ו פש ץ !4 ד־־י׳עגפ^ן 3עהץי ו&ץ״עייונד&ז השפ י^ז־ס׳ימש יג־רמע^ פ 4 לע
 (י.,



 ן^3>*י*יו לי ליבזיגנ^ו * '־יי* ייחרני* ייח י*לןי צנדיל לייעילומו טדעלליל יכיעדויי *־־■**ידי!נג*׳ג>־לז^10יע<ל1)־> >• ^!)9 ייז+־יג׳יב■ ייח ג*לןי!4יל 4

 " ^ תעג1ךע/<5 ף^?עז5י¥יוח|יד!3ע ,׳(יקיפימתז^ל !''יפג זזפ*ך*ש
 ןיי׳ ך^,*יזן<?>66ו**^^דמל**

 עמ\?ןיישדך#ל *^^^היע^^י^^שלרחפהיךמקימ^^
 ׳ך"־ 'םיץחה םיפי^ ^ד|לי דן^1ע1ך^ירל?^ ■^מלעןפ^לכ •■ןיבהלו ']1דעלז
 'ז ^'•*^}!*^)ו^׳ימעו^ךו^מםיו|י3§וםרחף1מ6^5

 ןויסיו^פזמחרו^וז^כיודי?

 <ני*!מל

 ןיישו^&ןד^י^ש^ (ו׳צושי5וש(<!7י?זא^לף7<
 1 )ד^ןיזמג* ךיזן4לו סדזנפ דמג מ ץוביקמ <נד5מנ/<

 י^עףהו^קי־ק^מקזו^ןר^^יןןי^ךיחמג^
 י1ויפו<^יצגןפק ־י" •'• •■ •׳״*••• -״-'׳״ י
 ^ןמךדן^הי^

 ץ5מיי?פ^ו<זוען?ע יי ד/זזעכ הילד גדי? !ךחהג יי< דמ/< דכ
 ין$י> !מל?5ו ז%ו_י ט8?ים!ע?שה וו^ו4(ו׳^^־ו^(^לד<ו(יג(ו
 י^רא&^משזןני פ^^ד*57<י ^8>*.א]|י5מ3#*מ/י^י^^וי"??*
 |יו$פי !#<ו8״ד (<^ו>י^ן5ו8ןצ0יקןז'^ל דימד ו^נחי^י^י־ן׳מן
 מזקי^ץמוחח^ועמ1^'ד^מונוו^1ן^ם^^?ו^
 חדי* 1כל(<ב?^וגופ הדיחי וימ ןמסד י^^7ס1<0השקמסמי<

 יי47מ^עו מדב<^די^יהמ זד^זורפאיו
 ן^ידעז ?ז,^ח^יןיד^(יצדא'יו1^מז1?!ן הודי ו^0%#"
 ודנ^ט^^וויךיצוומסימגמו׳- ומשמ^ץי^חרי^יד

 !4 ו^יפ^ י^דיע# יל 4-יכ^ל) פ *^>גך\>פ דמ> דמזדלגיו^-עכ 1מישע דענגלץ\ח <כ?1מ.פ ׳״?יי^^^על ^י4



 ׳^דח<מ)יונומי<.רה 'שז׳^מייממ^^דויסהאה/^יילע

 ^למא^'ןמ>יצ#מ י^י&ז י^דח^גע י^ימיתאמ^ו
 פזעסמו י׳ילהפזמומגע ין^׳ידז^^^/יהמ^מה^יגגז^ר ן><.דץגו ןיחןמ

 $£ו?(אינדמא
 ן!)ן?ו^יוי1יח5^ וימ5 {מ^ממא^)י1י5יא1זימגע'ו^עיי (^ומיגטו

 ־ ׳׳' ״ י ^ ^ ^ \ * ^ 1 י 1 19 יז׳ 1^ \ י ׳י ^ י ׳ ז י י^זיחחממס^מפ׳יץצ^^ז^מן^^^^ן^י^^ןוווי^^

 ^ק^יאוז^^^א^^מד^^יס^ו^אואי^ ו
 ו^יעמ!2׳(<דו סוץיכפידו ־ס^מ ו^ו^*י.ד50 ה^יע 'מלוזפיע/י^יתן*>זפודמז !
 £לזץיא^^ם^|^א%1ואי^^י^5יא^^ףפ '

 ,']ו■

 "ימיעז ׳ין3 •פ1 צ -3יגי״־יל־דנייכ׳־)מ״מעמ דיץח^על ,ליזח */}מ^ ל־^לכ ריגי׳עדעמזע וג״יעליכ^ידץ ן1ט'הג׳ח'י־ז; '-*>*?/ג הזח
 ?עי)ג4׳.
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 >]ש 0> 1ו*מ ז*ל '־ל־־י>יכ*ו־ד ** *ג $***>1ע״ל -
 ו׳*ןי /׳. 6בן* <כ> 01£>

 * ף^פ !ון!?)יימע^ל'!נע^ד גפוי&^ומ יפ ר^צאו ^דימב (יה *ן&מ*

 העמענמ< !יבמי/יו ז^*מנ*/זמו יןמ/י/^ן%^ןי^י}ו%ו/<ו
 ? %י'י|ר(*£מש י דכ^ד ה^ע/י^י ימדכייגני׳ ףמ^קאו
 ;־ צ^נייעזיי&^ל'עייבןי'זילוד^פ" <8? ןזו^ר עאיאי״ן^ יןיזיקמ׳^לשיו

 י# מנוי^לד#$דע י^^זימ^ניומןו^זיזד *(זיצמןמ^׳ז
 ו דומץ/5^ו1ו(עמ^מ^י(^1^(^צו^א?יי\ועמ^'^]ו^!נמ
 * ^7/?ק8^^1ע^^ץ^^ץ^',,^,יג(ז,^יאי
 ^מי^^^ימיוצמו ושי^ידי^ש י%*5ף1< 'ו1(וי ו^

 *י 6*#$יןי§^*1ןו^ן^ןןו^ו(
 יעממש1 *#מי *לגי לינח^תצג ערי ףוןזתאנפנ הי^ועי 1ויצע־י1
 עננזי לשייפדעיו הפחי $ץ*פ וומ$ (ייוהבדפבי סלי5ןימ וע5שן<ופ^פ
 ^ד^מ^^?״כ(יח^^ף^)^התדד|יו'ד^פיפ^ק,_^ל^1י7<<דמ

 י מצז^^ש^)יחמי^נ^^^י?״ו^@יו^ין?*מ
 ןב^צ ףלמעיו ^זוי8דו*<נר*ו4מ?<\ ל^יפועגריגגנמ?4ד ץוי^לש?* הן?ועל ף^,

 >^עמש*משון?' ההד1למ1־מנ1<ווךצמן!דןיו זיאכמויפ למועד די<<ןנ/<
 ^ו^רןעי^^ז" ןג*ז#ז זין5?ו 5!ידע1

 *י8%?

 •• הידי&יאת יכ??דש סי^ש׳ימו ע1^ד״?ל הש&יר^זלו^ז םרידגמ* ^ימ
 גיש׳ןמ 4ה ^(ג^0ט^דח^רפהי^לז#4ז,ממ0 זעמהמו י^ומ״ון^י לז(>יז
 שח(?^(ו,וןויימ?3צ 'זיוולמפמימיבד ק^ו 6!א/עג<וי!יכוכ

 1>ז* צע!3ע ו4ז^.יו *1ן#י^>ג% * ןנציזיז* 7♦ ןציימ^ ויגצומו ן^גמאער גמעג^יעגיץי^^׳י^ז ד ^*?1*
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 ו<ידפ)פע ׳גיצ ןייישויל !וישילק%^1 !וי[רפ ו" רמימיכ 'ייי/ד5יז_
 ?זסז(ייז זזמדי ץיצ^ןזז^מצוזכלשל־?ילפע ווה4ל ^ז^מיצ^׳^ד^ד&מ^ק

 מו ה^%י^׳ךלגע4ו^%^^^^מפיוז?מ^רצ?י,:מהין^צע;ג?)
 ?נם1!ל*פרול2)ץזגזרי ז׳ט^לן?<ר>עדםמ^הודפמו זמפ^יץ^^דקד^דסא

 'ך^ימ^י^ד1יהסמ האזקו הק^יידרח ייד^׳לז^גקד ומ זידגי?*פ ז<היר<1 הל
 ?ירעל^מת^ו ךדי?^1^ןע!דןש {י^ושיסויבו 5יחמעקנ^דמ5? רוחי רמ^■^)
 ןן1ו^§$

 א#וי וינ&ד&ר^{^^^
 רשמיו ךיוק^ו ךניע^יו^/יזיו יפו ךהיג^ ^גזר^מץ!יפ יידכז•׳ ^־נז׳ו

 .ו(יעסדישוי0רן^ד(י !ושחזתנום ושאד^ודעיו *זו^מיימ^וסז^ופוימוי
 דעיז< י>כ 4 *יינז^ד יז־דכ^יק)ח 4

 ומויו
 :דמו* י^פ״ע^^ד

 יג*ל*> ולמליגעו♦}#
 עדד

 ד*5
 ?יממ זי**%)ע סיעד 4ןעענממוג ^מצמילדיצמד



 ^ ז-ג״כיי־עי ד^י*ד וי1י ^ ^ ומג,^" ן,." 5,,^

 י;'"■"■־'^'־.  ״־ י" 'י 'י ׳ י י '׳ ^

 ו*^״^^רי^׳׳ןפ*וי<>%מי אעי (לירי^׳פמו^רע^רהאא^ .ן
 מ^^יו^דמנפכימ'י^ם%^?^ן ולגהכי:פמוורהפ8^ן %'
 יןוניירשי ^שזלמדנד^סילפידי^רי^ (^#י%לי^%ילו<^מ^ן *
 סזו^יושי םזימחאד ו*ה!<מעו4<ן6ופ$ם}וצו*י(*מ ?זששיי^דזמעמי/^ ן ןל
 1דעדשאו׳■ קמי^קמוף^יד^ןי^^ןיי^עפנ^ * *3

 ^לגעימגריימ<ךליו'ן#(וי(י^ווי^צ^דכד^^&אייו^ ן>
 ה%! 11$ קמיגנה^הגוויעפ/חמילאחמו ויליט 1
 עי^מן^דאו'>*צ?דע^מי ?6ז!סנו?צ ז״< ן<1דו ?ןתיי מי^יכ^ו^ יי םמיה ץ!לן<מ >>
 ^^(מויזסהוע^ןמז^זי^יידזמהזו מ/זן^ דשצןפטון^^דו(יהי*יד1יו'/<^ל<1 ו ,
 ו^י^^^^ו^יסי^י^טוייק^ק^יוו '"ך ^
 י^יי^^(<^^6וי^]^^(<^ו1^^ןינעו ז "ז
 ^ף^^דוגדאמס^ק׳פי ע1וי״!ו^1נע%ו !וימ5> ו4נ# $
 מד^מ . ^עיפ^יו^זק^^^^ג^ייד(^ בץעלגייז
 ׳יכןלחר^&^מל^וי^^^^י׳פוד^^ו^יכ^׳ע

 *יזיו

?11! 
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 .יי 1 ׳

 ^לומרמסנזפז^מקמז׳׳ייה מ&ר^^וו^לויי^^י^^׳ומ^ן^ו
 {ענד^מיעימ ^י^זה^מלידאו ז*וש%^יוצ(<ו דואו ד

 ׳׳,".^־י*•■׳* *יעעג!> *.בו׳י <לג 4*־יגיצ•^)גכץ * חץי ׳י—־* 01מעי*די ךחכפז* ז4 יפכזד יז-י-ציגיייי 2* ךי 1 *זעיעו<
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0 

 ע*■^> ו8^>>ן י״.״

 י>5)

 *^"י "*י7^ מ?5ס2ו£2ןח י7 ״^רןי7יי!?מרש׳זי•7 ש׳/גמ ^

 |זנצ1ח5מה הי*7מצ/זי>פ^ד י&וןל ^צוווה^יצגקו^יל^י^
 גג1*וינ א*ז יא ןו^קי^פי׳מ^ש^^ןןצידלמצגו ?!ורצימ*
 ט^ע3 ימנמ זחסכמעב יו^ק/שן)<^ןו1ון^^גמסכמ/<ק(4נ ׳
 תו<לל שיא ץאו י^נמ^מי 0כמודגג(ממו<ת^לטו םכבטדב#יעגע< ו

 1ד)ר80^לי*^ל*ל^***ל^>■*■ *1■ >■!■*■■ ■י 7^ )1? — *י'־'י י ־ — *וי *ג

 ., ״ ,- - - -,-.^$511*25״___

 (חהי ^דמ?י^ניז^או^יל*י^פ^ו<^^#^ י&־״ל״י^
 יגק ^כ?6י^ ^ט^^/<מ^?זעצזזתזמד1<%%מ זזלייכגנ
 ייי? דפ^״^פקי^^זןוןימליגמ^^ס^^
 םייכמשן^יני מחירו^יבדמהכ^רף^אודאזח^ףפגמיתרגמ^ייוה יגפזככא
 '1$^ ס^1יו׳י?ורוק סימ?׳ $>£1$,שטעיסמזמ״^מ דעצ(<מ ש^/<ממ ׳

 ^ו^ו^מש לג\׳׳ קשצו&יו^/ין^נו $^1צו<^ש״ה3/<
 ״' 'י ^*־מ&ייייע ■דפמ **** וילזזז4יען ן1*־יייז<יועי|**י ייז1גו־ע1 • ג״-י^.מ,\יד}־ ^ 'מןד





 סיויא ^ייר^ד^ז^ס^לפ^ו יח!מ!^מצ$#ןז#/<ז
 שממכוזמ ">ו ם©צ יידזו^דודי ימידק^מ אהזמ^עש/^ ^*דוע יפו ספרמנכמלוש *פ י

 ימממןו
 ? (יממ< קצי !יטשןי יפיו יי&ש? אפצי׳ ו$ין5 למז?^ #3^1 י־ ^

 זע^קס^^^נ51^ן<דו6^ ק1יהיגז^1<$^^^ז'^ל3חמ<
 ייצ יפוימ י^וו#וינוינמ^!ן^?)ש^ח9<יסמ^^ע^י^<6 ןי? ן
 ול^ל!? י

 ידיי ׳יי^׳^ י^יי^ייי^ י^ןייז "וי /וד* דוי^^וייוי* 1 ר0 '00* ו^ 1^

 ; ״ $?>יוממ 5ועמ הליצדזד^סחנ קיפ יוא םןלנ פ׳■ זיורדאכו י זפ
 יזצימ? יייע יי* 'ירמץ רוקו ייוגו יצ ו<*מי יימשו ןופ&י אייקפ ״ ל

 | ו#יזנ^#8@מו^ן^י%י1פד^י/#צ^(^לן1^ £״
 ; ןוי* הא ימיעי ךו^פמדנ^וי׳ןיחכוןימד^^יןת %כ זפיצ/וש* טי

 ייל^^^^^איזז^י״הז^דעגגאהגךיירב^ג^/^י^כ^ידצעימגד׳^ו 1
 י?ו?מו5י?ןי)ו יוו^1וןמי9^^ל*חל^
 ^,^י^סימע יזא? ד^^^/י^>ויןןויפלנימזז1 ^
 !א רזיעצינייזקפת ^קק^יי^ייא^ינ^י^כו י*מ
 לועדעיזקפדמ .
 ?ל#׳/?גי?!זץצ
 יכןליפמ$ג ןןוו&ויכילןל׳,ןאץמי יעדאאו וואס^יוו^א \ *

 למגלףו^מז קפ&׳קצפמימ^קיאןיממע ווויוצגעייףו^צו
 סהפסמ^ז *פספוית ^י&א ךא*1גיעו16 ,ד3^ד6*ו יידדעבדמי ?<מכ7
 ^|מץי<א(<1טןמו טל5^ םלצופיל^ ־,יתפו^ תיצמו זחפחד מ>די

 ן | ^ ^ לחג$צ\ע יעו ל? .ע)ל*׳ ןוו2419^ ןגחאלן* לחז4 גע 1״סצמ0ד1עג* ^יחי לחו^יצ לח צ1לליצ1־יו " ?ח לחו



 י 438^גייצ^7ומןיל!ייצדימוי^^^מ^? ?ו^יל^זמ^דהי4/<י0^וזל
 ־4 ^זדעו 6והיז0׳ז<לכ^י ףוצ^כימע^ טו^דעאיפו^סמינמ׳• מ־זד -4ל ינןידפו י1י1ו
 ״•1- -עח.רץ>נ^מ^לירועי־^זע ^יגמ^^גומורה^מןאי
 ,־"י ו%?ז1>פ5ממ1ן<ע@6וי!מ^*%!*ע3מדמ>^י1^ד םן5אי©$>ידט*1ז^

 * ^^י^ו%ז/זו|י^א^<ןז^יו^^)<(^^
 העדה יהיט־ין!;
 ילה^מ ^ הידקןייאזץע ׳ה^ז ידהמיללןל/זוי-^עמתכ ^*פי(^ד דיזזידדי/יי^מ

 זמ״^רכס^ר^/שדה^^הפמ^יה^ה^ז^׳ו^יזממממיהידו^
 יי ן׳ויעוודצו זז^עי ה^רי ייו^הו ׳י זיהוכפ^ה״נימיאןיירזכדחכ^ ןל1<מעא

 י %^1^3^ן^ח(^ןן^ונ^^^עוי!י^^
 יה ןו$ל י!$ מ^}#ו/יח5ש}זצ תינ^^עייז ח^דג עצמ ןישכ^וי *ז
 עצה ןו5יגמףוסף ןי^ןעי^ו^ג^ןמימי^^^מ יהי5עז76מ^ל

 , ןמוע ןוינ^ןזמו ןשגזיי $<עוי1פי ןמיץצפ1 /<מ(ריזוזויגווד^
 ר3? |ףל ךי׳ןבי^י 4יח^׳זי "יי מיף*י ק ;יזע* *}{י שלע־נ סע^ גבע^יג^יגיי״ז• דיו-יעייצ.^ ןימ* ל ןיי ןי' ו<\יכ :׳1יי 1■'; 1■ 1 \1;\,\-\י 11111•; 1־. . !. ..

 1י 1צ>\ ף^־ילא; ^\ז־,י ■£\ וידינ^ויי^ $־



 סיעפש

 יי^-צ יעביח ךועג^^י חצעצעיו ץ*צ *־ל—ס*♦*?*\*> ^

 ן^גרזיי יהכ&וזידסח^ ^^יז^דור^סה^ינרה^חיפז 1
 ^ומנאמ^יזיוממימ <כ5?פהנמ ^)אי^גא ־-םלמב 1י ^
 ]עו^ו#וגן%ז^^זיצ^ (ימי(^^ןןטי.יץ(ו5^ו?י
 זמ ;יעמהפ םתנ{< (<ממ םכיז׳/יעמ וה מ< 'היו*יח ♦וכהעכיד (<%מ< *דציכו
 .'י.י.״.

 ןך₪$> ;*ד
 רח$$)איונש<יד
 ק^%ה/י£5(<?#מכ1ו1 ,,.״■•״, ....
 ומיאמממון<מ^<^ךב>ר ^(ימןתו׳־^עע ^ג?דמז?זן1<ןמלזו<ד5ןמ
 אהאיה ^ויי^^ח^ןיקז^^אפ^ד^ממו׳^

 גע׳ל
 מ0

 לצו

 *ך/ו ^ח71י'ץ?ד7^וק׳זל7ו ויח/^יז>/זע^7/^♦ומח7ך?ח:ף7ן
 אדו י^,^ו^ממימפ1<^ן![<ושמעיסא^'ןו^8ןו^
 מוי5ז ןיו# ו^ו^^גר^^ילנמ׳ימומאעטסממעי

 ן<א<ו יי הי?צש/1זאצע י?י י!רא4 ן&אד אמזצ ףימ6!ךה^י?יוע^ץ׳- 1מ1?
 ■^.^^^ומ^גירתנרח^דגןזןדבר

 \״\ >*_ ׳־^רח^זיק״ץ7רד^^3ימ5וד1כגדל1מוךמומליממ
 א6י^מג(כי?ו|ד^דימ^^ד^ /^דילכשלז יצצוצ&^ס׳

 אנכו ןחדמ % יפו יח^מה ךנונןמו !ק/מיו!^ ןוי*5 זיוי^זל ימי^לי
 לימ5י1י 'ימי^כיו ןזי^זןי/<ך)<זנ^מועמ<ו וימ^תגמ *
 (יו?^^?|מח,שפ?יוו זיז$ י^#^ין*!יס^עודי ימומ י*דריע(ידו ן
 י^י \י מיל^ד ^דשו^ ימוןל ^!ךזדא א3*ךתו< ׳•^די^י/ויחש 45ש׳רחה 1י

 /יר^'סשספני ותח זיןו״מח הפ ן&ינעקתצידש יייז ן&שדי #י
 ^י1וגץץחמ^ו^׳םע^ה^מןן<^^פשוה^ש

 (צי>י *דיצ׳ח <ג-<^ יתבמ בימיבח -^יבנביז׳זג> ^03)י• ^ מ(7זיוי ךעבפ^בו ךעייקפ ♦*1י •ד־־סיפימ ג1יגזצו

 . ייל!

 עיעיפו
 ועיזי

 כיע־׳ייו



 *י

 ^מעז^דדלל יד^ ?עג^<עימגןמןל׳^ה1<י^להיל '^,'<דיןלז
 5דחהו.^רזיי '■^ע׳יי י?ע׳יע%^ני י5> ■ןדי^דןי^טזי םומנ^ ׳•םדחעד ?עס^ "כ
 ^ת״׳ע3%-דצ 6ןלצ?ימל*כי^לפלשיל*־^^^ ^׳ץיתי^ו ׳־1^כו־ס^ ימ

 1 ־־
 *ג ו^יונ?

 ימ#
*#$*<*^9 4, * 

 ד#)##**
 ׳% —5 .׳״׳ ־•־״ 'י ־%ד#ז'

 1 ׳ '1 •1''־ /*׳־ י
 $ןי התימזןמו ^"0ח(מ^9מ\

 ןי25יג^(#ימ?
 ירמקממויומלמהפמ*

 ז!*׳"׳^ !!> (£!וי יויווןיד ?ומי זמע
 ^כןי><?ולימ!ע ןידממערי^&נ^ע ד5יע4ךי^ '־קי ךע^יל ד3מג5לב ׳■6חע
 ייכ׳• לוע רגזיממיל ן^הן}ו ו^^מ^א&צ י^יהא^ה^יץזיק

 ן דפ^רדמ^מ^ךיץמ ילה ה;הז1 זימון^ ם*5י ןברו ךי״מ ז1ז<^ןי
 *;.י^ו^^ו^^^ייאימילמ!^^ייז^/^י^מח6אל
 * יו1י616די5§יד8מו<ו -י 0יד5עלץ^דפו:*־מגץל5§ ימי^ו הרמוגו י?־ , ״״״, .21י ו^^*יו#6>$או ׳!מיל%?ד ומקויו *ו£ ו/ד^ ימי&ווו .ויו5?/_נו י^ע ידוע3נ?ל

 הזז^מייהו 1וייקי^צ)#^ '1יעכו יכיהמה^ ן״יזלהווהי יץלקז9
 תיידפ מגני)1חד8^אך^^ן4ןיימףז*9(<(ידייעןו יקעל

 @), ן׳$ז ךמ? יועלל ירדע ירש 'הדן^לןיפשוץד״פךומ^
 ;^מדדע*1^י^יףיהי^מ^ןלהרי^'4^,^^י^יי1^ל
 א^^ו^ןי^ו^י^י^ן^ךיפןותי^א^י^א
 י#ז מיגיהיירייג׳^ יד!י^פ׳׳ ן#$£ו ן%> יזע ויצ]ויעיי1ן#זי אל ילא

 1 #זא׳*סהדיפזוד!

 וימ
*06. 

 ^ *7־1^י עמי^פ!,■יגיהגכזי איה טזי גפ *ן^זי ספ&י *זרעפיפ) ד המדגפזו /. ךיע• ך(מ9ה וזעייז ץי ךפדזי רמזי יש •מ)נ1ךעדץי

 * 4מי



 ןקווק^םידמלי ךילןיי יפיכ1^ ריחימזןי
 םל^דיאי יסלגאפ יממוכאדזי^/מ י$מ1ונמי׳ןופמוי|וןן!ג5 "ןלש ןזצילז^

 ץי^׳־ןז^מו^מז^לח<^ו״למ/זמלנד/<י.מן<מו^מ8

 1 ץ ל5א קמ?ל וי^ע^גו ,.ץןינמ יק^י ס^ז1© ף^ו לןדיסוי^ליידדוי ז י
 ־^צ אללןוו ץ למ^יח^יעט ח^וש^לעל^^/גןפ ימע 2?1י׳א ילא

 ףפאגמינעוע !דמהידמנזוה םד !^למי ׳׳ןל׳גלהימו׳ $מ4>אמו>
 ן37!זימי#ז ץעוי ןאמז^ ילה^לתנ יפשאו ל^0דוקי דו^ו^וי םזינומ דאת

 ךי.חל

 1— 1 ^ ׳י״״ * י י ־ י• ־ ן י^■ ׳ 1 ,׳ז ׳ז ׳ י 1

 דיש ^;כ/0מםפבטן<צונז!וע1<ו<ן^מ^7עיו ימשאימוק^ע׳ה
 ימ וי?ועיעי]נעמ5ו1נ ר4!5ה ם^׳ע%ועמר1מל? ^סילווז^ע ■1%

 .. . *ירועדשןיאיאן
 ^זללפע&נממבט *_

 !י)יוגמ\עמשמרט\ברשמ ו^עממפדשפסל דגיז^פ^ י^מח/ז
 -־י־"־־"־^^->*-—•׳׳<•

 ןיפ: ....... ,
 ועפלדןיףן/לסממ&וייןיפןלזי".. ," .,, .״,

 )גנר ו^זז״ז ייז ,דדזעןג^שילקןזלג־גי ,דוץ׳עמגא טדיפלו טיתאומ<
 תמזו^דחצ וח5ועז ןעלצג׳.מ@מליך{יג וזצע>י1ה*^^פ^1^י^^דח,ד^די

 אי (עפנא זככדז וקשאפ׳יסדשלו *פ '!וי$> אפ^ ץ דין© דא $שלז
 ,ועל^עגיד^אץי^יעאיי־עיגיויוגוגי^ה^כ עיע]>׳• \יץ יזייגמךיפג׳!!^ ךכיע ןיוזומ ז4י £־ זטיזיייזייט ־ד־טגגיזיו ;>ןיעג1ןזע



 **ד
 גמיז?^!^ {ץו^זו י■ ו^דש־די ודמלמו המזק דמ ^דשדי/ז^סמזןפ^לזוא
 י^־זנרי ן^ןבי!4מ5^ויעי^י ץ״ל^*ס5^ד?י>*<יו.סידג^מיעל וו4?^
 . ...... (..11.. ^*-*.1* 4^11**4*41 ****** ****1\1 ****** {*1*%9*ו*1

£ 

 *דע*"

 ן^מ

 ^ ׳:ו<כמ'!י)וזגמ ץר^רן״ןיויעיןמןיו
 ילכ יו<מנ ויפו ורצזהמ זאז ונמימענ ם#מ מ*נזיודול ודוה

 ץיזפ ו^דפמ^ושיגהזי^׳׳ ךיחי
 ן י^ו^געזג^(ימם]דקמדכ)<^^פ'*^ו<*^תצמל%
 צ, $ !ןסמקע ווי#ו^׳§חכו4ל ק 'זי^כמחכ ילמ^ו ח• וקגח *!ונמ סעדגרצ

 ^332 ''*?ץ!ז# ז; ׳ץחו/ 9ע !\^ *׳י^ייייי<י׳׳/׳ ׳ץ6/ />״
 ^*•^זילף^גיד ימכיד1ב7י.ר*(^דישמידמ? י^^אל׳יד^זי^וזי^נוסרדי

 ; ךפ טיצר^ומ^ד^ימג^מ^^המיונ^ ידזהר^להעיס
 > לי^יגהיעזיו^י?^ וירפ^1!7^^^ ם^? עפמ א>!(יו זהממ ועך<מ^חשמ

 ן י^סןעלפמו^^יפיאמק (יזז^לחו הדמ^ט^כמ^מפ/^ס^ישסנ* ך**פ

 \׳*י "׳ !ו׳זיי "יו^/ו;✓^!**!' ו#זז^/וויז^ו ׳<״־ י .יי4י־ ׳י״־׳י״׳ ׳ ־־ 1־1׳־ ך..־

 '£!.!, י^ו
 ^ 1 מי^נז ק!8!זיממנכ^ ^יי?/שלמ^י*רוי^^ ויי^לכו

 !"י מ!יי ^י עי״מזיל ׳^י1 " £חו ^י !גידגיזובו ׳• והו^הבי^ןעמשז יכגיעממ11וח;ש׳^יעיייע זיגמ י־רנ>גיזיו ז!׳עג* ?יח > ייעייימ



 > עטקנמ ירז׳ הי ךי.דכ׳׳ ןצעוע7ר {^■ריקכאע^כ 1<>$יצש *פ8(<ק^מ^ו
 וימג יי!׳ וזףו4ט הנע הוגויז לגחתןמכו ^ט^ג^דעמועןיגווייוד']
 £1*1*4 ***** .*!■4614***■ 44*■ 44*4 *•^6■^ 444£*4*£4*4 4*1*4** ^ ^41*41 *£44 1. *1*1414■ 4 5 ל

 צ־,

0*1 

 ׳ונערופמז י*
 <ר#< ילא

 *10 " ■■ץ*י הו^ע^?ג> ^דח^מןז4 ׳" ן**׳ךיץ<סיש*# 0^^41י1ה1 יזימגס •יייי.****•?! ג מי*ע*ן4



 ^לב ןמעשןיזחח א״שתפ״ןפ (י^ יפאנז 1דפץ רסמיל!3זז פנווי< ןמו י יונמיי
 לעג^מנדיןןשתזין ^לוגון^!$יי1'םוו^לע ן^ימוקסלגןמו וי\1^

 ץרמ ן$18י

 ו^^ןיי!ו1י§^^ממ)'ש1^יץי (ףצ(י מדנזייוייבה״מףןווופ^ייןד/יי.
 ^?ר ?זזדחד^^וו^ל&צ ןוג׳חי ?זמ6צ0?ילוח*צח^מ^דיל5 ןיי*!עד
 זוןאדממ^ודמנדאדא,^)'ןזז^י^ןעדב^(^רזאיד5ג^'(#זלי
 יפ חגגיגזייאומו זיזאמדזטמץ^מי</י.ר1 אן#!^ הספנ י״מידא

 . -   - _ * ■— ^ ^ ־♦ . % ^ 1

 >*}וי>

 יי

 *|ו|||

 ץ-׳ ו*י**4)י׳וזרי^^ז^ י*•***־ /# /עח1 ח*ע

 (יתיירז(^דו^י אידולמ^ו זורממ וןת1^ל רהמד <ןד$ו£$ ג%> קיקצ
 עמ!ו8מ*ן$מ ו^ליידבקיכמשי^׳וה^מ יעציןיארה^צוחד?)<ו(יז

"|| |11 11 
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 :יו

 י**" \ע;; ן0^חומ*ז יעמו
 גייטפל
 *מייג>

 י1י5£י!ועיי
 > יפא ןדסיתי ימודינצמודייד* ו^ימזזוי^יד^ייע^ליו
 ץיס^^דןמכיןוןומאאייידהיןאו קרביןיט^.ז4למהדדןיושנ יזי !יממג *י המ

 4ך^י^םזקמיי5יחדה׳׳ ^דיי.^^ הפזכס^ץהדאבמלגוכיההש^לןדא^פ
 עי4

 ^ ^ *7^^חח **יל״עןיאלק^ו^^יד^ע לי^זי \*דז^עיז<1פ י־-־ייג**♦?)^ ה״־^ה ׳׳* דגעז*.מז*)דגדצ !ע *גי ידז-ך>>*י?>ג למיג



 מ&רמא ז^יפ?< יי יקמיך^זהד ^*!?היה^^^ודמ^^ך^כזע׳זי
 ">י^ ךנועישי *ק^ועאמ^
 י%ן*^..4■^ ""*־;־* ׳־,־'י ״י.

 *יחו

 (יה׳יצש זיצזיס יי&^ן^יג?1( מ<5?9 עיןעק^ףהו{וי *ןז$וןל ןוץן
 ון^ףי^ן^צ|^4ז^ןו^י^)טו ץייו ו<?!נפ8׳צע% ז^ייעז

 דמפש^^ימש מ ה^< ךןזמש^הענמ^פש^יצפדוו !ד*דמאצי
 וזצדצ• ^־גזןלאם^דיזנ סימהד^ו^׳^? ^בן^עצר5׳׳ ךכח^ןי אעח/<?וה דה?

 *־ילץ י^יהן*מ ^יכ״ייבןויזסציזעידי״זיזיז המזי המ©׳.מה ^4י• וע♦ ךימוממ>*.היעיידייזינגייזיי^ הןחע׳י•



 *ו.

 י 1דאפ דמ$^והשקויאעימ* ימיג&פ יינע ידהו5 ךגףזמ<^דו^ע
 "8ימ׳׳ימ

 ^^ד^ויחר׳רמו?מח9^סח^וי!7ויןמה8קזו7^ן׳דסזזו(י^דקקלע
 ן^עןלשפועמזימ^^ל^לזקנמ !יפימאי 'ןצ&ןמ^דמדמע&ז
 ח1ק5 ןנ?$ ויועעי 5^זי^וע^ק יי !<זש0ךסמין<ו *1מ1ו/40
 ־קו^צו ו£גז$$ןעיתו ןעץ%£5 יוש^ץמןזע5ו^'|6נג7ןן

 ריאסו יימ ידאגח ק ךצז״פ^ו ימדב ןמדאוכ ריומויךוי? מ#

 חו^;ו7חש'.7;!חחח<ץ<דן2,ך^7£^
 דדמ&שרי ך^ א^זד^ת^136£ יצ% וי&^ל ךמעמזדג ף*1?

 *ן ימכ&^מיייעקיךיפךנ0ה*מ<ר6ו^ןמ&רגו^זןמץיל^קסיןמ<0ידע^ד•׳ןו&י^ד*
 יז י ^ןזימיעמ ימאדבי&אוויושמד דצאןממי 6$שיב)יפנשיי !היה^

 ^ *ו✓"2 'י '־— ׳ /י-׳י־׳/• ^4'' ״ \״ '" / ;. 3 ׳"— ׳ ״ *י' ׳

 מ5הממירפ(^דזו^דו<כ1נ(י5^דלוחיש5רלנחפנ^^נ^^(<ה
 י ן י״נא גיציו םויפ^יפרו^^ניממנמע;(<^^ידי<י;(<פ׳י(<!דצו4ל־
 '\י 80?2\ ח^(7%2ימי ^כיי^ךז^פן^יינוזו^עיג^
 ״£ יחאמם^ן.ה־ומי י^ע^7!ונ^ ^ופטפו׳פיל|1מיז^

 ^דיעצ״ןיןוו^ךסעםזןיי1!ןקילדצו ו־^יו^עדשרי־ק
 יי^ #1*
 גירגגי^ומ^יעציילע^ען'׳ לדיניפיץחזי יזעמיסק נתירפ״מקג: עזיו ןשליכ׳ סירזיזי ע ~7־רג>כימן קזו יחותיפ פ ?ושי)**'
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 ייגע ק הדממכהחו ד^^נקי^^פתסצ^יפ ךמיאיי^כו
 . ימ&למי

 ףיייויגי״יףייעל׳גזזיידצ״׳• עיחויי ץודמו^צוף^ל*ולנ*>$ן י ןי
 מממ&מוןלנלצ/^רפלי*! וע8^זתי(</עדי^ו וצ^^/י^ד%$לן
 )מטני1ועמלומ|לו
 ןמ !ייהיר ו^יו !ימ ו4ןבורויןומח \%י וי!נו<נמ1דפו ול/יתמח ו%וז ^
 ^ע5י(/? ^ט^יגף סוי^^^גזדןלשה !ימל,'׳ !עגלו 1<ומצ|מ^ ן

 ׳י ׳י
 ינהמתו במיד ^ יימימל/$סן? ו^ע5ה^(^5^ארו ד^מ^

 מ י

 6^לי!יעח ע/שממפג* !יגחיןיחחממממ&ו י^ולכןיץס^פ?מ<פול(<ול״מ ז /
 !ימס למ2 דז© ם>מז$ 6(!;ןזו'ועומו<^דואו^מ\ןומ לוידלללעק " ן:
 !יזלמ וי$טלשז 1־^ זייחיכמ ו^ממעיל נ!ו ח!ו •י השחל .י־?.־

 וגא

 גג־ל
 גימווילי)דחו סעצ?* ־צמנז^י יחי!♦ עמ •תנגכיגיו > וויח ׳• ימלכיג עי ש>)יץ1 •*,,! 1**ל>׳י■ ך^ע ךח״׳> ■ד-יכגי-מו ׳ג ןעודןי?ן



 יגסמ ^ יי^י טייייי י^י יפז^ל בלמיו יזימ׳ויעש
 * 4 < < / / . י( י4 ״ / .-׳ -׳ .׳1 1 ״ ,;. 4 ״4״ 4

 וי

 םימוע 1קי?ןופי $0לוןיי יריישכ ם^^םנרי1קמכירי1קזון^(י/<9
1: 

 ׳?ז??'}'. )*'£!. !♦^7ץ£״ /י-י׳וי>/וי^ח^*י ׳ יורי^י/*דעיי

 ם^פ יוא זןצי■ ףו?׳^ ז־־!?^ז?ף ר1י^ס *ד@א#י*?לי1^סמ< *פ ס^׳יל
 ןזממו #רדתי רזצעןי^ןפיר י@ו^יבי/ץר דועעו• אל יגי^ ןייפמ יצוט

 ן ,ךכ /<)חא9 י^עתיוימ ידןקשגרבי יר^ידמ*ן1פי ־ץינ׳׳ר^יויכו^שר^
 ן ןזדפית 8^1 ס# ה1^נומ5יפ׳׳ ריפ !יבתמבאיימויגניו הדיימ/יעפממ
 '1י' יר&י ף^אח# י£$ל§ן ל£ו^!נ3י וח*^יעןמי םדוו!ו

 סצ!צןי|5ת
 ןזיוופיוחדפפ^גד^הך1י^'־מ^כ^^נ^~יאדןלזר י^דדרדפומחגשצו

 י י(יפשי ^יח^דגש יורוקרבסכידימק^קעיגו
 '"ץ דיוהי^ל ורוהו סרה ^ע!ך?ךמו0ו^ שהיפ^יסי י _־_

 ז ^ןי>י^(ו/|1?ז(<י^קוץיק]וי^שר^ו׳׳מ^4פלעהןי
 ^ רחוירפ^ס^ד^בני ד'1ש^'לד!ב׳׳ !יוסעי ז4?ו ^עסושידתו^ י^י ^ יהיו גיןרוטזז׳ ...
 3£י4 10% 'גמג^^י^׳הימוו^י^וריעיפאס(<סזה^דרפו

 * <גככי/3פןד>> עזער^ה יגיג3מח>יז^*גי יס)1י*צ0צומבש)דמ ״-<• ויכייי ע ןניזי\1זיו ז^יומ^י ןיי הובץי ז4ו רודו שלו יח ה חו^יס^
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 !״׳ ׳(׳ע^ליו*?>1ז^1ממחן)^ןו|די
 'ה#^ל4ת^ל ^מל^מ^ג5^י6@ז^ןל*1^ו,!)^8>ז(^י,דו*ד6;^יד8!(יו

 ר&י
 1הדורעכנ("׳ ןמהנמ *יבוטיוע׳כ^ג^דיבע^מב י!דורי *יו^יד ה*ת?לא?<י*כ ^/יעש■
 'רש^^פןה^ץפחד^קת^ץפחי^ךס^^ע׳!^ ן ן

 ג* ו1י

 י^*ר*י׳י>^)יי׳וי1^ /ן"׳ /6י׳"תי/חי7</ />׳^ ץ ייע *׳ /ע׳זיש׳/עזי ׳סי׳ד״יי/

 ^7ז !ימוק ןעק $< פזיפיס^לימק ^^ףנ^^ניי^יזק׳ ^?וי׳יעעי
 'םיהידו'ליי11ו*ימ1<י9פ 'סנ^יועכופ1<1<יממם1ויג^לץ
 ן^^יייהד^סץן׳חפו זוי^ח ד^!גוייי5י ׳^זןן5^>ומו?׳׳*זןמ י5
 ץה^יימו וצ^^קוןזןנו ד*^י^ןו^מ§י^ו?י ל&י
 ,!לררא *מ \י^מדז!וזגס?זמחי^ס^1צ^^,'מ ׳4מ״^יפסג
 1ק0מ*וד " םש/ין&מו סע@מ5ו0ס6>ז 1ילזהוח5ו *^^^1׳ייזימקששוד "
 ימגינעגייצעיראנו ףמץ^^צןזו^ןמ<ו'/ידפי^דרש/< !למממע
 ימ םהי!^מ0׳ןל1^> א^^זז?7ןמא1^עסז^ ןיצרמו מנעכבטדס4ו רמו
 ו<מ רה^ז םסאםזייע^מןצז^סזי-נ^ץ׳ס ררכ^ש^/סז^ ידאזו&או מב
 5וע^>?ו$יז 7מל^ל>ווזץג^ ס^מ ופנזוע5ו ^ ^עטןיניו^ *

 .ג׳ול

 מ9^ ..... .._,..... .
 |^ז9שט4וש#וו ׳•י8%צן^3וימו !ו*$מוסמ^יםי¥צ

 ׳ץ. חדך* ^ממי&י^נחי ןמ'# מ1#ע היל זגיליו וומס&וגחד הומרציי?
 ׳^5^י)יור15ומ;ו1ףי (ני^^ידןיגמזטמ?זו1ה

 ^י־אז ,׳םיז^עה^לאלןיי לי׳ציפ זסזמילעןו*4ל םהיחצזו

 ינילקה דגצזזי1ן<)ידכע עידומע סעיעס 1יע •^ילו *י ט*^י*גי*?וימעי *4*4 ןצח״יוי 4-עיציש/פ1ע;כ*4 4לש^ז
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 ,עמ4יעמע 0א>1י״־'״ד׳*"יחיג ןי!ף>מ^י־יגצאעמ^ייגגזינמ?זע *זרכמימו ץל&שעש׳י 4

 ויע^זן^ת1ו^^!מו רי^^מגי^או'ישדקי אוו^
 ילכג ו^מצישךלמתפיי^ יח51מ%>
 ׳^^^^^ם^*)מ^ט^מ^וי^מפיפםוו(חפ)<ו יה^ל

1 

 ןןג פעאס^דשא^ו^עמ(^ ה^לוןיי יי ץי^י^ס*??
 *ימוגע ^;^^'1ב|וע*9ת^׳כ

 ןו^מנצימו^פיןזל^יסן&י ממיןווי ^מ^יי^מן^זףשןמכ6!
 !(^חנז^שןדועיעה^ק(#?? יחן<1ו יח^דח^^^נמממ׳-^דוד/ו*(1!

 ." ךי 6יצ^>ץ*!£פ}ל■^יי^לםימ^ס^^יזעל&^כםדוע
 1^ ?ימל(ו ?יג^;ז^1^^מ^מ^זל*5ןואי(<ןצס,'םז^ *1*
 י^1)^4פן^^ף8^" ' * --׳4־י 1'י-
 יממממג^מ^ץמ^חשגעי^^מ

 יקו

 זז
 ן<יצלל

 ^,)יימ
 !1חי*׳/י

 ז^ק!)י1
 םזינ^ ?זפדעיאלל הזדומעדייללמה ך^יוכעכש^ףדזגזחא1? לאקד םה(ל?פגו
 ןי^לא י״גיא 1לו״חיינ יפ^^^ו^וקטחןלייטעסו^ו

 ^ "אהזןסזצזיבגד׳העעגנ ע *רידא (ימא רד־י^^י^) }יע 3<ןובז^> ׳י^יפמידיג^ עינעחד&מפ דיכ^יקיפסידיימימ♦





 ^חט!<פמ(י "^וי^מ^יע י־מ^יגדמי^ף ןל׳ח־ימ *זע ךיממ גיחל2׳ז
 \ םה^י ז״מזיו דישמ/< ךגעפב ם^ד/^להדמו ךיימי סיממי8יכו {מליד^פ ך?מ?*

 •צז^ל מיצ6 "י ן^עתי^ן׳^ן^צ^מ^^זייאי ומור*
 !^4י הותרגוךזמ3דט 4^5*׳*'^ עלוהגשיץי וקההדהמו

 ג"־ ^■^^<*?*>^׳1?^?^ימ^^^יזןי^^^^ייעדחיריי

 ; ממממהו04אוןמו ׳ימג?י^לי8דק'דו א^ן6וגיתסאו ה׳מילמכהצ־ו/ז
 , 4^יזזמ^ ו*ג^^ ■^ביי^יד^ח^דוץדעדח^לפ י^ו ןזל״פת ■ד^זייחפכו^ זיג

 ?מזזיץ?ליר ץ^&ץי^ע ך^מי^)יי<ו'ר^ד,ן§,ז^ד ץצמ ז^רציע ר^ית׳וח^יי.

 ומירה •־ץ־^ררב^ ו^ס^מכ ר7כז<ו ,׳יסדק^כגזוחיו 4מ^דחני י^^דה^יזו א$ז

 לעפרמו זרזיקידגנ ו^לגגי ן^הונ^לכ^ *יהיזנזדכ/^די^יי'׳ ימעי אחי*^6 ח^^וכ ^יעיומיד
 , ו)צש שירקו^^הושו םוי)^>*5 ■.ימוקץדטקר^

 ן> ואמ@|||$^
 י" מז^^ה^היפששילןהו^ומילשלו^^גמוהמלדי^אןצרכיל/י

 1"" *־עפי^דו ?*י^!ןרויר זימ^אורו^ר^י^ת ן^?ד ייו^ז" זי%׳מד *יממ הציג^׳

 0י ׳■ <יד1מץ<\פ1עו ^*ד^רזי^תיערניזיי '־7—0 >גיקו ,נ\פזעז ׳• עירמזי כ זר עי עזר^זיזייעוייצ '4->עג׳זזי^ עה ז4*י

 ורטפיי
 פידחיע
 לופב

■ 
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1■ 

 ^3י6נו5ן וממיויג ^יי*<ל ז©ודי׳ ויפפנימיפ^מעסןימאמו אלןד/^ו
 ^ידצי םי|ירו<ו מןמץ0מס ימי^ ^גץןלחיווא׳.^^ 1לםימ(י; ־,:
 (אז מגגוו< הג^מויוא^ ס/ז׳ ;1*% ן%יתמ4ה ^{י!לו^ם%*ז
 ׳םא?

 {י5דר!ל©^ןןי ז
 ^'3יי יפ*י^ץפ^י^ךי^91תידי^מ6כי^^'דיכצ?מיא^י5נ!<

 ,1^,'טהומזי :^יעיגכ ס$ סיעזעדהו;- ם!ר*פש^ ןינמזבידן^ו דימ^ אלמ^דה ^ /
 דיפי^ויבמלינ^רדץז[^מ6^^י^:טדמש©רוימיגבושד9יו%וי 4
 עימתהי מ ך1 ףר1ממ\ לח^ב ה!ופ ןין■^ מגאי |1נן">י6 יןומןיד^ן ..ד
 ןייל יי םיג^די^^ם^^יןיט^ו ל^#דנ*דל^רןףי1< י8 י׳"
 ""י ־זיונ>

 11גוי1מי ד

 ״1

 יממי ) ׳
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 (י #
 לי לגיל ך^סי^ניזס ךפי^צ ך^גצכ־י!* ר־־י^י^ו 4סל*/׳ הח0ייו!>ץ*ל<ביאעלצל1י*מט״^ע\0*3!> יד־־טגצ^!גכ־זץלל1>)



 זני

 1י ו^נע'י^ךמ!י|יו(1נמעמן,מ6)נ
 'ן6יוןימ ןןןון< ןמ8^(% ןילצי* ןיעצ)ו ן# ^זיעעח י םממו ןו&מס#
 םכיגו* 58^ ו^^&פזפושזיוממויי ןאוו^וזי&יזפומ&ץמןיד
 5י^די ומי$לנ©נ^ד(זי' #1*^ טכמאחשעעימגז סגל/<דמ^!עז

 4 זימ8 י^וו^^ף^ס^ע!^םו$ופוג5י^7עשדףדג)<ב

 ״ ךאיפןמממו1^יפ^ז 2ןדאוע&עימגפ^מ ןזמוגעיהזמויש^זי *ימנש^לדמגזיו
 !" ^ו^עג^יגע פויוזאחפו? 61*^״^ םפמ*וי1<עפר3 ןשממץא
 * ד ^!@י??א*י^ו'ז*מי?ומ!^מ
 ־־>1 אןלס^דעזףי^ןו^יכווי^׳יףפנ!יי^׳מא^ףי^ו/סויזי5/*ניעליו

 ונמזוי "1מ '?^מוויצא^^^^ן!וו1<ו^^{<^(יי
 שימפיו ד>פמ£?<כודסמר סמגי זא !דהמ ןמט^יעמי /ימז*^ ןימ הדיעע^

 *דח5ן<15^מ?7ה:^1<עד ונוי מ!<מזפ!וימפתןאיגמי יימ יויס4<ו חסל
 4, ^ ^נמ^^|ו^|י1נ^(^ו^^!יי^עע?מצ^)ומ5

 ״״ יט68ןד>5ןןט ידטןל זיעשד^&גצוי^ופ ויפןיניגידיו$ימ0י (ימיו^^לזו
 ורטפו

 ד^ערי

 וון ו נ

 1111 וו 111
 :יז 1 ;;׳י, 11111

 (?חי׳ךניע שמממ ז^ל ךי6^3 גילפמו זיפי^זוו ז^דוכי^ *היח י"
 מיועוי״שפיויה ןאו ^;מ ץ0וי\ני]ו)^ו^(<פמ!ז^רמשט ןמע1^מיו
 %יוח?מי היהי?זןן?1?!ןןוואי!ו^^ ^יךמימיי^קדמזיא׳ז

:11 * 11 ■ 
 !־;••.י• ,:*!י

 י : 1 ,א111!

 יימו

 !11 :5 * י^ג־זא^גנדץן <ןל]>ה0י>פש שיפ]>?4 4״דנ>צי£) )1 ןיפ)'" פ^ל^ג*ן?גזיו ס^^צע 0ץ 'עבזט׳מנע^ ל״ •"דגיבימו >גיי>ע

 ^: ־■•



 ״ ״׳ץ׳';"'"־;־' ן״״׳;1׳״״ ׳״1 "'(*ליי-׳יל . ׳ץ^ף[7דזף?3ד
 1־ךיינ 'רמסקשי ייני^שיסיתו? ^ךי*ב^ךמ^ן5ויף ןי&וי
 יארמי $ ףן£י וי1ד'< דמו ןמוינמו ךידי ןילדימחו שייסגמט/י ןןו״פזיעו
 זמי׳ן8^^^^^ו$^ז^^ג^^ויו(וד ד

 ,)ו^ס^ןע׳צמ 6>{<ך/יזעצ ד^זיהדמ^וא^צ >״ו %^ו
 ^ו^ו^ךמיפו^ימיח'1ימזאדק6*^^ע^5^ןיי 1
 !^ל^ןי^^ו^עמ^^ו^ךנמק^לזאדןזךיציל י ,"
 (<צפכ 4כיד^י (ר*?^ 'םי^פ זצי?ינ?פשת ש^יו ;י ך?
 .(עו^5ןי?^^ין^*^^ץך^>$ו4^^לי1^^מ§^©ו!^וךו8׳© ?ן
 ־־?לפמ■ דימו ךדטס^זפן^׳פ^זי^^העי^מפ^וךשגע^ ן

 1^מגי^^ן^כוי־הדיןונז^ג ^
 !<)^ינמע5^זןיןוי^ ץי ^4מייוד וימימ יעויסל דשא םי£ן20מ5י % *
 1^ויןגד א^^גצמי^^ןישני^/^י^יו^י^וגףועפצ *״
 טחןי^קו ׳פ ךעס&׳ד אמיאו $<'ןדייהד׳. י!יזמןךי6פ ויהו קיעממ!גז ^
 ןיו>דןריך???כ?נצד׳ "י 1־*'י ~ ~״4־~^4־1 *——"י—
 קיוי^ד^
 ו^&דאס^י&ן׳. ,—... ,״
 יממיו^ת!^ה3ממ(1ו^ךכיכ6^(<וו^^עדפימימ
 ךלגרליב^ געשחפי''׳ ימיי^פג^ דה^יז^י ר^*י^גמ*מ^ד׳ג1 1

 ונ^יטסהורוזיי"׳4■*^־——-״-—•- <־

 ■ג ן יי-^ו >מףץ סוב ־ח ^ךט*.בזו׳■דחו .!>גג־י(וו ס&לח ע>נ1עמ ך־יןח ךיעזזב מ4 דעש" 'ד-יכ״יס! ^ ח-ין־ן

4. / 

 יבי

 לט

 ^ייג





 ןרפמעקוווגז י
 ^'ם^נעגמוע^ןפים^־נ •י

 זי^^^יספ^ןיתדישימש^
 י?יל ^מכ<'ד!פ יגמ^כ ?אזכ^ח^ יגהגכר ׳ ^יתדפ יפ**צ *ץדכןי ץ ליחאד ן<מצ

 ה?הזך> ׳> 1־חז^יפ י/חל^ט ועדעו ז^1\זיכ זידי!־^ יפ דזינמו (*,חסמזנמ^יע \

 ^ו9מ^ו$8קימ$ל ל
 זמנז&^ו^סיי^־ח־ם 4!ןד ןע^האעו^כ סיזינ'ן!גבמ (^לדפ^דתי״דו׳ןע״י1? ,4 1

 י־;"

*. 

 שיץל ־־^1

 1?׳ *•יאיגייי י׳ייי ^יסמי* קי ׳י-מפ מ>יןיפזי1!ע^.4 " הפוד׳פ הנחזיזפחו ;ג>עזלכ ו*ל *ג> 4יג>*יפ^> לצי*^",

 ייו



 !^ימיטןמויויוז^
 ן^לו^וןישיעי^^ןי^ןו

 םא

 - ו׳.

 ש־נ.יי׳'• ץ^-־ך'־׳•־^״■י׳ייי׳ ׳ ׳יי*יי^תיי״ייז/י ןיי 1 ׳תיד
 יידויזיומ^ ידגו רלםןנמשאדיזמןידמ ועי!׳ול^ןןין

 'ה,פןתגוע')'ןבןןגיקדפו ?ול%שציוםז(ןד^דודו1פ^עי1זףו?יצ1כ
 ג1<5מ ןיבי סץמט^ורגר ש^ל ?א יאד אן^פ׳׳ תניםעל הי/חער למידככו
 ^אל3ן?מש>עצז5)^'וי&^^ליזיי^דמי ^גיזימדדןיבלויגאו
 ^ ןו^לן&זי^מד א?9י(*ו
 מח !יימי ׳^ףו^שיל^י^שלימסוזיחמ^י^ ?ןידפ׳ו
 ^^ה)^^חעאוע^שש^^1ע ייי^או• ילוללד%פדאמקנ

 ^ז^מ6וףל9 ירמ^^ו^^^ןו^וי^המח 8יט>
 ^א)נ5ויי6%י$מג וימימל ילולבל ^ש#/^מ'יהוו§^אאמעדזל
 די*ומ^רחאל ראימהינמא^ללימהמגמז היז^וממהיימהביפזשי מגה^לי1^

 י ^)?שנפ^י^אשל^דיממל^יו^/ןויל^מןגואךץוייפ^בי
 ^1רי #<ש>^£׳ ^ד^כמו י?י*דן<ו3ו^רי (*צ^מל&מ ?^4ויו •׳ו^ד5>הצ זיוהי םי? דל

 .^פ^^ז30^ןז^!1^ו?י^/^ג^^^^>ידעד^נ^^^י*יד^ ?^י
 דשאו יאג^רד^פילעצסהי^ן/פמנרכ^דש^קודמסאצדג^ק

 4מ

 ־׳• יזיגמפ יר^>9לןי ׳•■ ׳• עשל י*ה <ןמפל <ני,גיש ן^ל *ןניפ ןינמ פפויבו *■^—טמיוד דילימ 1־!ח) מליעפ נ ולפ



 ד?*
 ףן׳ךי ווול ו? קי&ע י&יןי ץלזפ*ו׳׳ ז5דז^לעו ?$0?מ% '־.

 •ץ 1־ז^ךכ&יכצםומזמךכ5םומי>1 ךנצופמ^וירעין^ד .ךמופ> י5ויו^ג*1 י1י|<ול0 ״*
 זח1יא5דכו ףי\ע י^^גנפ^ג^צע^ומ־׳ *מ%לונ>ו $5מ

 ׳מיפימולפ!^׳ %יי עייד ו^ייר ךפ^זפ י

 סס$פזופ$ו זא^י&יטמיה ם&נ^ןאו י•%יי ןלע זיך״ו ו? !וליכפ6׳
 ,׳ןיי? !רג&פשדמו ^םיוג$לןןו׳. יהמ *ץירע זיייני ^לי< חישי ך^גיו
 1״$ ^םמ&זמני יתחי׳דייזוויזידן^לו^גז דייד^ל^ימא^זו^ו

1• 

\■ 
 פ>בן׳,*

 \־" -\6י7£י?"
 ד5יחףדגל7א^^^יהענ1יפ^מ^וע ךדףדודזו<<י,ר1י קיטוי
 יז^ריהמץמי(!9י ^עפ>וך^ע?פ(שימפוייעפ^פם^מ^

 ו*י5!ו^>מ 1^? הפיעי ^!_ףמיי3ג (כי^מ!ג1י^פוע• ך^^לגי םמ^ייבגד 1

 ןפ הלכמ ריניצו הפיגמ ^ידמ ב1ןתקמצ ךימימ^ספג^ *ד!^?ו י• ןמתיעמ קאי'^יד
 'ליק (**1דפייץזשבי $זזויו*1ן^ ן^גחי ן*מ$<זע$<ו ןוזיאי רח8׳י<

 ,ץ* יו סמו* ועשי *תח־-דירוןלין׳דןפקדז^עלמו ר^יזמו*ממ5>ה!5!וף יזו
 $ !קזחי^^^ז^ו/כ^כעלכ יאדוי־^מש׳צ^ יי^י•• *־ץללכדפמי^ך^ס
 !ימ
0 

 !וי

1 + 
 ן?5ח

 מ6יב, 1ייל)עעג ליזו )ליב ,־יזו מו־יגרעזו מז<*44>י1ג* זע1 ירוז♦ ז*> ע י-יוא יגכזןי ידעכייגזיזי ,זימ -4־רג*ידז)יקע עיי ל י*ךל
5■ 
 ׳י^ו׳





 ימסןעיצ#* דחי %>נ>דחו הדמע דח 0ד?^נזי>ץגי)*ןיגח1להיןע-*1ח*די יןעתז^י^כ*׳>י>*!4*£ ^ ׳1
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 ןמ׳כדס^זככז חומש ^גנ^גק^יכשי ד^־חחגו לןקףקזק זווהי עחס .
 ןעי ןיעגרווו יי עקעיד ןשיקו ^ו^״ךץייפ^ירמן״^ז ץק^חח

 ינזק^ ךילזו ן#יגמ$ז עח מממיו *זימנדות ךו^יי יתח םמ!^
 תחהו ?יו&ח^^עהתח^וףו??תיצ^רז^נרחתי^חז ן^י5(5/ו^זרנזי1יחןי ן
 ךיצוצי^עי
 תומח $חו ןייע/דב חיע!* ף%ו ח&צוח׳וי $תכ$ווו ו#ת 9י* סד^ו>
 ליבו ויכזח התוי^רדב ךננזושחל יי 15$ ךגו^יעו 5רש ןמחפ ידועבו ו^דח6
 ׳ץוד ן&כו ויימ<ו תגדידח זילזיג^ילדבוחמיחנ בש&לוגו חןידו דידוי(

 *1 % י^ו % 5* ,!! * ! ויוו ! <■> 1■! > > ^י■ 1

 שעג

 יל\
 ־> -ל *בי גיל־ס 0—-׳׳. נעוצ^־למ ליג^ 1עעש>>פ*י סוןליצו ;פשמסוץגפו^גב^ י^ל 0וץ*ו *4—.;גי-ס^ו 3 סיץנגו



 *-5•ומי1־
 ו0ימין1

1• 

 1 *׳
 ץ *1

(% 

 הי^זןי^*8 .ץטבדאו^רא?יומו?ש
 ^נגעיןידוו^^חוו !"^'מש^דצקכרי^^י4" ,
 ־יג5ו ^*וערוםייוזאמגמ •^גיועכ^תאשחווגיאבזיהזיןוידנף
 ןוכיאכ^ *ימו© מ1 $80 ןמ>רד ן*%ן1מו|ןייו י■ ם^ימד5ן פ3אפח דגנ

 0^גי׳ ד1י דגמו4ופ1>וןי ןיימי ומגשדו דגוויצ וזיעיו ה2זי ©וייומ דמ ריןיייע 01עידמ י>4>! ?יניי ־ייע ךופ1ע >ויי י גממ■*
 ׳• אע^יג׳ה,מוו י?י*91עז ף4 י״הי^נן׳ה עגפמ ףדה >15!^ סוגיע ד^י"*יעזיגיא ופדגיו דחו סיזימג 0.יי
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 כ5י1<כעעוץו?> ןייכגגעמלו ןוינ׳ ^יג*ז4טווע1 טבעזבץילןיז4 ף? ^ץ^ןר ך^אליןיל **דגגגיל׳לו *ללק ל4ל/ן,

 י ם?מ^1מ!ת1^א ליפד^ די^יזם^מ^אמעלי ןיזהסג^ףקד ׳•זיצ^)ד^גל
 £^ן***% ^יו£*2#4ו\*%*#4י*** 1*64*1*4*4*4 444*1.1* •0.1^

 .!י: 0| ן#־
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 י׳״י׳^׳^י ץ \[י*1 [?ד0*0> יי יזיז'י• י<*׳" /מ׳ ׳׳;י ;מ

 ו^^י;1^ולמ%6(^ןי8>^מ1^יל)י ,יי, ״־,״ ^
 םלח; ^31^0 ^ט^תמל^דללו דיו^ז^ג^ומל ליציד ש?י5!כז !שממ

 יטמ^ו^^ב^ל^^^^לןהבלפלןפהמכל^ד^גנחו
 ^ו^ןי^^פ'1^?^לן״?ןיחהלשכיללפנפזהןמלוי^נ^^ע^ ,ן*
 י^'םלג^%ך^?ז>ו^ חי&ל* הזז״ינ^מ ז^לשויל ?גל&ל י"

 אמנחזמיזמנ^ *לימימו^ גי5ת *ןכלו י ^^למידיג^ל $לשליל
 ופ1״זי ;,ל* כ ^זילינו׳ינ .בלחמ סיצוילג׳! לילעי הלשל ^*יחניח עעינו ויימלב ליכ׳צעיבלזעמ להל חוע1לעל.ציוי ע1טיץי *יילו ש4לל׳י ג*!?!

 * !ידח ימגיע!*לח חידלליו-־דדזש׳



 *ךי^ס—•׳• ךי־דבני ייזימנ׳ י?ע??ומע םיפי-פרב ייחמג■ עיי" הזימגעי^יע^ זייגדעי (",יי3 י־3 *־5־־0יפי*׳) *ז הוי**

 • יפו " 1 || , _ ^ .. __ י

 ^ ןו&ויו י■ זננןיי זימיי >$

 *י ןתזסהוייני^מ^עימגו ןמופסחסמו^*ו<ר ״1x5'הינשדפי ?ייהיי&י&עז

 ׳י?" ףמגחהוהז^#יד^^/יל^|ע^־*.ו^ןיפ^לוזרר1*״(<מד**ו>הס(?*רומ(י
 ז ידיג־^יו •.ךי^סי^^ויצומ^ז דמצו^י ק וי.ו^1?וירד^ד5 ^י>חי־'ךי^יז'ף^&זי^דמ

 ץת^והבוזע יוו£ ^4ומ^ייךנד לגע^למףיכמו ה&לגעיגפגויוו
 'זיוחיר^ס1ע%מ^'ך?(יא?ז '־־־^נ*5י^7
 ו^יזע^^ו^ףי^ן^ו^י!^יש^ר^ו^י^^רמזךצ

 ך7 ץקל דכח^חו ז? ךד737זי7ו זו^וד^ק 1%יויד5ן%ך7 י(?" זי*7 י3ח׳/ןח ץ*׳ד*ן
 ^^^ך1?ג^ו^ךזדי^מיליו9_ר^מי9^^{מויי
 ^^(^יל^־ךף^אך^5? ועישי !%^7>^ו1שושהו 6^,ן^עצי ^/יב
 ייח• ^דצסעו^יי^ממכו י!^ךיזמןיל|יימי ןזצמ^מ 6%
 4 'יי ׳ממבוייףיזוי('^

 ל ג

 {יי7ז\ר7ד^^ללי7־סן^מז7כדמרק ןד״שקו זעקחמ סד^ד7 חזס^חץיד*
 ^דק8^מיךרמסו<י^ץייק<5ו^ ?קר^ט^ל^מ?^
 גיופהו^ז^ילה^מא* ם^מןקיעסהי^ממי^ל^מ ד*י!ו5<?מ1פן<סןידח
 , ^ . * ._4 ^ ז . _ //. _ 4 י * .4 . .41

 יימ!׳'ן!פ י#ד ןככיכיל^ו סג^ יגצד\^ י*מ׳-״יצנכי}ק1 ^ מ3ך *—׳ * ד^לכ\ע׳ ןכיח ןט׳יד״מ^ ,ל־י״כגפימי *יעי*־*^/





 01 שאיי ץי^ג״ייזוי ^ *ילעממ מ׳)דןי^/דע^ץי •*יי׳חכי"* "יי>*י״ייי׳י^

 .1 ׳.^3ך^5לוייגע ^י^לטי{<עו1מ'׳ לךיגו^ריחכ^ייע^נןגימיו^ועא
 4<מ\{מ ידמו׳• וי.דנ?ע!^״*יח5 ?׳(ןייסיץרש׳מז ^ליסןי וכימזירומ ןו^סהי ץ>י6

 ־׳-־1״.!'פיט״ובדכו^יאוך^^יייועהלמ׳ח^

 ,ןו^י^ו^מירשמנדוטקיג^^^
 'י6^ ^י^ףז^י^11^מצי1עעו^ו ׳זגיממ^ט^ימ^
 6ןנוי!<ן0לנר^דו ילחו !י&יפמרגע ינ^די^ייפמילז^י׳ טד^מלימטווילצז

 ״/ ן^לעמשו׳י&ד^ויאוגעדזפ םזי *ל^ יי י^ב םמו םזי *כ ■ זיחתז?ל
 !' % ץ^ימי^וי׳^ד^דויצי *יכ!ע ינזח דקו ^מק יעזילפקנסזיס^ל זזלה?3ו ׳•1חזכה יצע

 $ו ^׳•?!??^^ה^^י^ורץי^ע^יזיךמויגן׳הו ימג1!?י(1?>(מ
 \ !ינימקיפו זיזי% שצי1 םזק״ל ש;ו<מ%*©ד^יריו ן&טןייו&ע 1י?מ ,*ג
 ן ^•־ יגמה הייז מהדומו ןשמ9^מ?$ץי ןומו1^ יצידעד יעמצויפקתעידב

 ;" !. יי^ו<ו^ןמ^^ין^^ע^ייטדנמיית״וגזווימווקגריגממיפ
 " ׳\ (*גלד!^ימ*ד}^ ^ימ^6?זצישמוידאו ,דד^^^ה^עי^^ג'• םחנטץדו^.
 י י %^1ו1הין^'רימא'הו5י^הוו ׳."ןוגי^^יט^ויןויעיוז
 ' ״׳ ^מ^ח^ו^יכס^גי^^^^ליט^וו.ייו•? ט&פמט*

 ת^ד היצוט יג6ז^י^ל^בד^י^גצ י?יד (</ז)דכ^ *יצי־מ ו^ו^ר ^ייעכאזצב
 (יחוסומו
 םוו^ואד^לדזושא^י^ןע ה4י3^דתפו השיממושעי&ג^יע יזי(<סכ

 ו~ (¥ ן ^/;ייע 1 0 /ןר/ן (ד}ן9 ן^ו /^ן ן^ן *ןמ׳/*"

 ■2 ןו*#^יע4ז(^מ^? זז!ו%^/ח*^*מז^#ול(^ו ז6^׳^

 ,ך;1 ןזצ^ומו (ז3די@ףןמכ*ץיי8׳ א<ז5י^^מ?זייז>*דמ^ו הדיפ!ר^ג^נץי,;מ דיומי^
 צ יילסמ] !יעי׳• >גי1>(י) בץכהיו "עיע^^יפ לרצלז^גגטי^פןעיייעגיךו^ו <נע1עוה ועע ךו4*ו •־־יניייס)ז־ע׳יפ צ ךץ2׳יינ

 שי^ב





 ו4ל ידקימ *ל^ילו* ן#5לי וזלפ&תו^־ (^ןפל ךלגע
 טןלמפןו(4לםוןלפמני*7־• 1^^ךמ^מז^1<^^גיצ1<ח1ול־

 1 ^ם^ךמ^1לו^^מ1ותפ^ם^ערמו^^^^ו<זמונ
 י ^יר^^ע^^ה18ה5ימם^ה^^ויפ^זזלןסו<רייימנ

 ^חמעננןךוי.ופ1<(1לננ)מויעדןי^יייזימי&י־־ןזד'- .. .
 )$*וךךש!זן!ו 3?י9ד ^יצדלצןיי^ ליעעויעןע^יעןג* הוגיי ןעד ךי*ו
 *—׳■ נשנידי־רע ךשע^הז "בוריביר לועייו צג־קן^וניזסמ״ סמ&״גגיןי זייי^כשי^לייי׳ילנ *'1י

 ׳ן ;ז
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 ואידחד 1<יץרע ^^ג^^יעך^ןיץע4לעמ)נייע14'1עו
 ־% ו״ ל^זייסד זו1ו דמ^ך^ חייו*כ ולמו טוועקב ד/!שר"י@$ז
 וסראיץרע מ^ירציזמןזזס ועבו^שמנילע ךמרןז^ןגי י*ר ;רע
 סזו• ונמ רו<^מ^/<מ\טו ףיןל%)נ שרוי (ימ1^ ו
 ^)566■^ שעו ו^םזיגדג!ס(מןמ^ט5ומקצ% ךר״מ

 ג^מיייוג^המונ^ו^ י'
 וימוחסרק׳מסו שיוב^וטרת*מכ!<ג . .
 ו*נתו*כלח עיימ הנד בליכו (י^דצ הויגנו^הוומזןיו^ויי^משגו^ ־1#י5

11* 

 ונ?יף^5^׳.השחו (5דשריו ,!יייי^זב^גז*^ ןויגו *יירצמ^ז*ע דק ךהךי ירקו
 י8אי#*8<י

 ^גגימ^עמו דמ ז^ויקיר !ידח מנ^^ר^י ותריסל ^ 158^ד5מ>זו ז^דמ
 ייאימ יש ץיח רויע (יעמ!* ך> הו^ירגי, יריז שלמו ויכשר'ןי,וייב1 ,י שון^ויוזו
 ן״<^,־ך1<^ג?ינ,?ע^ון־*??ךת **!*?^!יג^ייה^שזי1 שמפמיויע ששל
 מיזי א^מ^-ןי)דת?דדע !ע^״דצ^עמיו 1י^*ו6>*?ל זי6%4,כ*יי/חן<ו י?י מ??ו)־ז)ר

 • *^*עיזי ^ע ^ע> 0!מנג>צז ;ניץ^מ לעגגש^]ן 0^1ע>צו הימלז>צ1כן< ץ4ל1מ ־ד־יע^י^ 0לןענ!גן
 7׳ סטעלה 1יע 6יל1ף*גצ)מפצלזו



 יאוגוינגימיפ

 אל י־ג^ד ו^^ה'ןאפ*\דוס הץ>יתג1יי(5 יינחפ ינמ ןינלוי דואי
 ^ן1%^^ו$!מו*י'םןליז^דע!תמדו?ו זממן^נויהלומיא
 ^ו^לנדידג^ ♦עמ^ו)ן}רו)^ל ל&ממ ^זהיצזודממ^רלפק^םגדשןי ןד^^יורצ

 ,׳סה^יל ^ד/מגפ יפממיו טהיפי^יזוחם^^דחלק^ייי* ןע^זמפמיהיידוזיד

 ^ -ג״>יז'ין>4^״^ע>31^'"י,^'^^^יין־״י'ז״0י"^ל^",ח־''|1״־זי|,כ!'

 ד/יטשי^כ^^צו^ י
 ״1 ^!םמו^ענמיפדיימי^יפןע^^פוןיילאפיאיאגחרמ
 *־ ?■??ו&ד גימע • םע^יץ?דע םיייכן?8ג ןי7מ^זעץ©5ז ,ךו??^ זהא ם^מג^מה

 סז&וי^לחנ&ןין^ איגזייע£>ךזשג5 ?יחציד ^*1וןי ׳ימ^ש
 י }סיבשית ׳יקמ< לג׳ודלןיד זיאנ^׳פןזחגוילמימ יתר*חג ינוייגי ייו^
 ;זץ י מצ8א*1 י- ט^לעם*7?$ די^׳ם&ר^רבד^&מ^ם^^ ם״לפ^

 ז <\שרו ן^יד^ו *ימזי(,י5א;י*זי־ז {*ג*61< פ&ילגפ םגמ (<*ר^י 4יפשסן׳געו מןאצ5
 , *זמ^י סז^ד !יפש ו^כ^דנממידיז^יפ ןמייפיו ר5}ףימ\רפ ןז^גיד^יןוהע^למיפ

 וי*9יסזימ^ום5ממ!>'
 הו>ופיגוח'8ן?יזורע ירומיה 6ןילעפ ?ימי ו?י5ריו

 וגףעדא ^ולו^חמזומיולעו {^יו^ןימהבוןיי(^וו?י ^>*אזוו5!
 י^י !יע׳יכג םזדין<במ בדג־דו סליבזעוגעו^חג^פ־׳ ^זיזטחי^׳ (^,*דןמ^ייידכזע

 יייזש יצ*ו *.)ימלע יעט>פ ומגלעע^ד״ז* וללצ מי^לצ לג^מח דיצחו ידי חמלפ עלגכ^י ^3מד ע^י ועעגיזיז^חו 3־
 '* !ח>בןי עימליגב לימ״מו עיעפו יחלוצפ





 ג1נמז1ו^י^י^^)!י^^י^
 םהמפנוסיסןממננויהו יז^י״ז

 ו (§)?1? ס|ן^1ו),'ן^^י^יו^נ)יןמב^

 )יע
 מזיו^דכ יעו מי< 6נכידוף יידמטמ1? ו<$דחםכיו<סשח ןיעעיפ י!ונלחח
 "^־^,?ימלצמיממיו^ , ־׳יבאססממזי׳לזויימסי

 י (^זגטייאיושיימסייקנדןוימיי^^נךילגימק^לייצמליי^שפ
 ייאוימ^

 וי^פ^ר^זיי^ייח^עי^ט^חקישדיןי^^

 ״• וי^1ימ<וןמו ו*מ4> יל&וונ&־ו י1#'גזו? לנ*$י ו^?זני^לני?מו
 ?־' חלי1ג חוולמנמכו^ $כו<מפחפ'!^#@ייחי!$י%לן> ןי5ד*דז־

 דח^ב^עצשיךלג/זי׳>1^1*4** *יצש;דחו^סוידצ*ש1ע(1גחנו4חודדצש^ו^צגדצמבחיצשל*ד־יגמ׳ויוש&יגד3״



 ־י^פיי ־ל-־ייצעכ*^ ^ ן '׳ ^לז**לל1 וען!ל>צ ורכיאמעדע ש)שמ די>כע)^י^שוש* ימ* ^ £>)*>*>

 שש^ימזד^יפצז^יוינהזופיאדו^ימ^הו^־ןצ 7^1
 ^תשי !עס^׳1ימןבא מט^<^נו ^"ב^יידךי דגה'ןדי^ןגגןז^^^מ זיזמ<יא^מהי

 ינ^ו^יייאי
 וי>יפע ןי״וורז ועב^^צי*^>5^וו<ו^ךח^ ןלע׳ל*ז*!ד^ל!<ז ז<5^חהןזוי ךה/<
 ^ ^ ! ״' ״ ״׳ ׳1 ׳יי׳יי״ ׳^ן ׳ז#ןי חחחו^וי^ וייח׳#׳!^ //>ו ד&ז^ז ב*ד%י ןיי ד^ף^א^טייד&^צווי^מ ןוועש $אינ*8

 ^כמ^ו^ו^תאד^ודקפ^סמ^דלאי 1הזי!<1 אעימעאיעוי <$|
 ש^ל)דד1כפלי ן. •'!ויירינא^. , יי4^1יסד^לגגעיפג,פחרספי אמו ?ויווי ״״*יי׳*׳

 מ*"* <§^ י )ינבשגגש^ח
 !■ן 1! גזה* ^

 1 "ליו??^ '^ץליה^גגעימגיעזייהפי^דוזו׳חי ,
 ןי1י1<ו^(ייוייוד^!*£%* )4(4*4• ז*6א8**ג6״^4״1^״־*.~'1ט.^^^. י.ל-גלג • י ',_״ל . 'י^^^^^ג^^)^^%יו^?יויהויא6לם^!ו *

 /״־׳
 " !לללל^1^ יל^^י^לן^דייו ׳־ יימ רקזר&זפ מ^למ *^ו די.ו ^ל הומגיז^יו יא ,

 ר1ר^9ןמ?5^ז*ן׳.*דע^דע ףר^ חילז^ןימ^למ טיצ&ה^ל/זו הו^©*0¥?מו 4 י
 '8לי ^(,יצו^ד^ז^ןדאןןו^ןונו^

 "'ךךהממ ימ עיזו זיןינמ* ייי ידהעימגו יי ונרופמ'? ף*י1ממו חוד

 טנניו־׳נ כ* > ףייע ׳• *יג־8> יגיימ״ ־ד־׳חגיויכדץג ד4> לטה -יחאב זעלי 4!־)גאז ורחי ליכעלגח בד< ח^ו 4יבי9־או יג •לחבב
 • , ׳י ץיענ״*0פ׳יע) יח*זיעא0ג!מז*

 ^"1ייי ר־־טגניט/!
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 י^ה *1מ^זובזיןד עהדכע םוןיו ׳■/י^עיןת^זו^ס ץי^ק?51 זי^ייימ
 ^ ח״מל ריזכ^ םדכיי״דז^דענזמו אמני9ןיי ןמכזיא^חב!^ ן״&מ

 , י (3לוהמגיו< לדידמ טוהמנו ם!וב^ורוי)יכו<ךי ס&נומאז&ייגוימצ

 ג " *׳ ?זלי^^י5^^^וד^יתנ^014לרן^ו ^י5?^!קיה^*ו מ^*ילו־
 5ג, סינ|י ן5דו וו<צנפ1'זג^ ׳^מי^<^ןז^ישי אדופינזייד ןיממו
 ״״ םויןי1ממצזמ ד!ימ3^ן<נזין< מגזי.י-ר*<ןעיג^ (*לזדבו י?^דק שיצר וידצעז

 יז (^*^*דן^להוצ^ןופי^פס^ג^וש^ג^ם^^חאם^מחמז
 י1עמש . י^)זאאה^מאמוייייןמרו^1דמעוועונ(יי

 !^ם^ש0^ו<3יי?ול1ר^^!י1יה1ה^:
 ילידי?>ייואמ^© ^^הש^^*^|ר1>3ומ3האלכו,לינחז

 ?*ז'^ יגליין>שדי*6ן6יא?וילמ?*^ןזצ#ץ^המט>יד!^9
 ^ןי זדמימדן׳טש^ !דדי ו1י לי^ ם^מ לעמפ^ר י- ן7>יהצ* ןמזיה ןזמ/זודןדבימונ1

 ^מוי5!יער?<דצעממורשפו^
 ס ׳־.-—׳,. זי^י־לגג דחל יסעג׳־יזריפ־סג* יהן4^ העגחמיכו הור^גלןעייסמ ויהי היפ 4־־ד—סמ^ז ל המיצל



 ^ישניגנזימהייד^יזו^יפ • ׳יו<זורמכדי47ןמ 1

 ^ג8%נ^1^מ^1^ע^^ףה(^וגי^6לל
 זןי י׳דפמ^ד• ןזצ^למת ?ע0ל%?ד ?ו^נגית ץהסמ^׳ע מאכ&יןיו
 ^9ד^ו^ממ^^פאפןמיי!ו^1^ק1^^ ן
 ׳ץ3ח5ת ןמא זעימה 'ץומז^מצמ^^עו ^למויגי המגיז *1^ו 11
 >ימ ןיכזויד ז<מו1?מ הימ^יד דצככ׳■ ומחכני <3ךשדד>5ו <ממחנו< ^

 עיאשחגו

 ■י1';ז?^מ £§?מ ^!חזח ןויג• םןדכנךגי?ד (ןידיגיע יד^ *<ד(ד ןמז הלהעיל^תי םא ד?ז
 1מין9יווושפ4ימידש^י^ד/מ^מ^^עמפש^

 ז11יזוי^ידרב1ע!י זישג!'ט/ו׳@זעןי ■ץ׳ רסו\חי8׳,ד5ס זימדעמידכ אהי
 ו9ו4$6ון^ו י ף#ז8וז ןי!#ו^$ל דיתע שא ףא אי88!ע עיציל
 ו!$פ יי הלער'לז^י הבזיח^ו 4דז9<*5נא'ר2בדמנ/<(^לז/ו*מ^ יך1<
 ימח:^ ם^^!^ש(1עמ>יזואושי^ ה^ין^מ^^דיגו 6^דשו*זף*יא
 וחרפ^־׳!??? ^^©^6(1ללץ^יו^ ז^ודזי^ו^ל&^ו^לצז עדעלש , <
 ןמזח^ע^מירו^ס#<הצוי^אהיצזדמרש>שמא*(<הנג^זגאו^7שזדיב

 . , . 1■׳,־!־׳;•■■ץ— •••*י?<^ו*מווו*#מו^6

 'יאפ•׳ י ןיומ6!ת1$ ט^ל יודייו אי^* דרוייבס^דאכפיו^ל ^,1י !ו^יצג
 > ויממג מ9^זע ^נהמאמ>ז םלג^דה^גי^יד 6עי*אי
 (ינומו 1ימ!ו?<יכגו!וי?נזזיפ יי !ו*א*1עא^ל,ע וימידו (דן<י*ל7א

 ^ *־^ *יי״צשן1 עללסוןד* :עיעספציד ןצלןי ו*נ ספייחפ? גצ״י יל*רצ$\ *ד־ךכעכיקן ן ו?י לפז* י4> ,*לי \מ י *נ*"



 זו^:מגרש*ממזצו^דשצ זי5ויפד5ז£>ו זייז^י^קתבז^י^ד 'הול!(רל ץ^לשל^נל
 מנליזיגזו ה״מחב^ג1דל/ייו^1^גנ!<ימ !מר^ביתאיס חיליז

 ג ו#י)<5ידאי^יי^ח-וגרוךע^^וגר!י5ו^לזהין!^9ד^
 כץויעיש ? עו^ן#יטןי זיחיגלו חומל£ןיי (ויציחגו ןימל ?י ליחע
 #^י.^גו^ו)ומזןמו מ^וי/מח9ימ*^^ יא$0

 ך* ץ^ייו ידחזו רוש^^ד^רוואתטג^אסי^וטממו
 ו^י,1יצ ז^ע׳ה (ו5ר^1כ ך7<ע^לק*^ו> זצ*י*?ד׳• ופסי ו^רי,
 ןצממימו ןךמ^ייץרמאןז^ופל/<?וח־צ אוצ9מ(<מישו(<ו*מו 1־86%
 דמיו ודלגי (נוזאןחגאד ונה^יעיהו (ייחאו חיגואמדז ןלהיוכיו חאנג^

 £ (כזיי^ו^ון^םה״ו*^ צ5פ*יד'4ל^יף? /יעמסממפמיעכי דא (?ג^דיזיהז
 ,*י ךיינוען^^ןיויייוצפחאוארוו^ותי^דווו!ןיזגה^^ץב^לי£צ
 ^ ךתיח^ףן^^^א^/^^יא^לא^קימחושו
 ;״״ ד^סמ^נממ יעחחס ו$< יפו סיד*9פאו ס!יי<מעאבדדגאכאו י• ךלי

 ך סיט^|.םהןני^ישו/הח הוי5י1דמשוי ןוימיוחממי ^ ןו^יפתח?^
 י 1 ד^י^סין^&^ןןף^^^י^׳^מ^ם^ןחא
 ,£ מל5

 %**£* ±* "מ.4.*.״£.^

 ׳ימא^יעידי
 ^דצמןלליחאללח־ין׳ןחיי1'(יזחי^ב 'יותזב י מ יי

 '־>*יז<ל1 .3 ויןז11נ^ןןו5ש}זנו)(נ 5>ןוו5ש)יצז ןמיולגו (ודיחיב ^!חדיגו ח&ו&ייי םי(יאנ5רק אי&מע
 0יפדןעי^,%!י ^ ס**,*, יתבר •■ז־עגפי*׳)ך ןליג ׳•■ 3יט\,4יזד ע *4*0* די׳ליזי ״> ל4י לי) דיךיע יגיי ד-עיפישו ^מ ל לילח
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 ג!עג1

 ־^■,•.^ ך׳־^- \%■ \יפ ־ ־נ ־,־ז <=יל?• •• ־ ;

 י&דק זימיןל דיצע לעזיה ו<^1(ד מנליד^וץ^יידח אי׳מועל (<?55 יי^־׳ מ?פוען *
 ץו$ו *וד^מ*<זו^)כסי<לתמזא־<'■ ?לעמיו״י ?זצמ^׳ םמק/יי ?מ ־?י ר&א
 סי^ליהנ גיהיזיי ךיייוכ יידי^י^ו^מיץד&זיזופ^י^יץי׳יינ" ג ן.

 ^!ןלו5ןמז9שי
 ץ י- - *>—^ ץ - יי- י ־ ־ - ■ .י״ ן? וין ןןן >ז ץ^״_• ^•5׳:י" /-.״.׳=־ ׳ . וייו

 רהו!ןצדהש ?יחצוהילגשמזיזלז^ז^תר^י למ1<^|ידגס^ז<?רמציכעלצ

 זויה״י יע סנלייגבוילעישיןע^מ ?ווייו יפש.חו<ד לולוחשיחוןןווומי
 מפכיד\ טלןלי<דחהגחי^יידכיו ?זגדכיפ׳׳ אניזוילוהיפאךיי^קה^ \
 י ןזידש^עימ^ז מל5ע ^רדיעןיפט/ו/^מודועןתשי^לסזזווד^יג

 י*•. ^
 ז
 ן * <■

 ׳/י
 זיוחמש4י רשצ^יכ אובי לנחבשבזיבש ידמו ושדחב שדח ידלג דיחי

* ,, * > 
 ׳• ןלל-׳ג־ן* ^גיב י >י דמא יכפי

 ('־-**'*■יז* לשילכ שני^לובע י-יזיאו {ביבגזצעיל *הייחדל דפסלימ םיןיישעד םיבזכ

 '־י׳וע^י "יגי ייריס^׳

 ז>־

£ 
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 \׳
 * \ ^ ו**־
 \ ,-וענג "ינח ןייילי- יי^

 ׳ * ^,לי^״ן^י^גכ^׳״יגזי ••ךיציפנ׳^יפ*יי4גו־י^ ••והעי>301גו*ימ^4ב(עיךימ.י)?ע^והו ע£>יח * ^
 ־%• !י״יעז *יי ■ח־גצי' ף)?גזי 0וחנ> /״״ע->צ ״יצו־^ןע ״ול״ע 'ץ׳' /■ * * ,.׳־י יע. <ב

^ ^ % < 
 ^פצבלין ל4יל יד^עב ןץודלעידמחל דקגידייגני שח שחליו ־ד—>-גג4י*יל ל ויבעז־׳ז4 ״—*״- דשב^סח^—י



 י :־״ ■־" #8י
 ,יג׳^מממ^עיעיץ ״*־־׳־ יימ־ייייהיפ י*י**י ־י*ד י־זגמייייג^עועיד^^ ן

 \צ * 1.1 " !
 דפ0

 ילפיתו *(ד## ה%;ימזיצי^^רצ #אך
 ;י דמ#1 ׳י ג^וזיגג וזיו מיד^ד^ן1)ף^רן^^ ממפ .;

 ! !5ו^5^1'ע^'^^,ו<עטמיד(יי^ס^ק6ו)ג^^ע״ן^ .

 1ר^ ז!# % ד?י*ןצכ[4דםמ ןימ ןקו^שי ויויייוי^ןולזך
 י" י ־" ״'.יון^^י%>יי!ייי1ה1?ו1ן׳עיצ

 "׳ז׳'
 11 ״!■י

 <י^$י

 £ מ>1גןז^יר; _. ..
 2■ ־%{ז5ל**^^'^א^ייד5מ^וי^1?<כי^ל5פ!יד30@^ ,רד^מכי^^יל^

 ^'יצ?ה^צ^?^ת^)^^יג^ןיכ^(4מ^י י^לפי
 ^*"?^ואלי^פו ןףה?ם^^^^(^ו^לי8@ז1 *ולי
 ד^*?מ^<ד־ש>עדק ףו1קגלמזי ^י1<י איורה לע,;^ י!י*ך ׳^דן<נפ*יץי ק^כעב

 דהוי8!ןישזצןידצמלו^ר ופיסוי ם^יא^ע5 מוט^%^/^ה^ם(דימ
 ו מצ%ע (^י^^עף^^^י^זיהיד^^ןימ^^ןחל^ידקהי1?

 סגיע^מיי םורד^זד^והי^בגר^ו • ןוז^ קזבו^י ןיצשמ ןזלימי&מ.^?רצ^ידועי
 >״'

 י ׳•04701 ךזיןדו !דפווד ו4ךו$ןגגןיץי ןישבכו ןז6ו״.> !י,> ׳!׳ •
 ״' ןוזי"0ונ>5 ןימי(־ירוו1י(4ד־זו1י0?י^ *ימ5נ> יניעלראדגמאדזוקדדן

 ימע ו<ללס,ןוא יכ ומשך7ןי ד$*ו ׳•ןיש6 ן׳דעע ו^5עי ופיסיזאי
 (׳וימ^ס # ו^ז^י4<יןש $ן*י!כוש ׳ךל ד^'(^!י;*^י^>עז.
 ללג( ׳׳קעל^יוחו^י׳מיוגוימ״ווליןממפזימייןמ

 יגיףגן|^ג* י־יי־^ ץ י

 ןעיו 0ילג׳*ג^כעךגצ^הסידמגק^פ;$י*ינ י ^לדפ * ^״לפעועומ״עכ^ד^עדןי^מלפלצכמ ^דן־יעייעי^^^י5
 * פד ל־י^לופו ידי עיופדפ עיגי׳יז דמיע מכטיפען*
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 *5יס?ד?י!.^

 "־ילק יי5ע *ס (<יפ^7 ינימ 1^ן^4^5יהד?!צמממ !^1לצתמ $ו
 * ר ן^ץי•!?/ /ז^^וץ״יי ^!־ן 1^141ץ^ו9^ד</זי/ץח/ /^ורויחוידוי1 /?מ

 ךוא מו<ר ם^ד 1ןנשן ו^!ו^7א,ךש.יי?5ו זאיה^כו/גןמז׳.אכייק א^ז־ ^

 • - ■ ^ ־י׳ ^ 7 ^ ׳יי־^ 1 1 ^ יי י יו ^ ׳ * ״ * ׳ן ^ ן ^ ;וה!ו*>מפ םו> ער יר^-ןו^׳לג עי/ימ ?וק&יז^מ^ומ דןרן<שיך׳ולל71נ©יו'

 ויבומיי^ ןיצין^י וימי<<!^*'הן^ם5?דז^י$2 סעח&ורלא
 י^נ^ר ^^^!^־^וצ׳יייספממצו^יר׳׳ עייירו/^ל 1

 8ומ^ל§6מ?^ 1!,
 ד^ימ אל ׳1דפימוי^דפב וימנ&ימ #א|ו דאדל ויוןניאז

 ^?^^׳.ןי#לק^מ(^ט ז^למו^^^ליהוקלפ מ*?׳צ ןזא^זע

 אל ^ יו^ךג^טןי^ויג^^״יע^ו <י^ימיצש^ד@<

 .־_־,.^,.,^^ייקא^ןע5י^ס^/^^ע^ו\,״,,^ז .
 ^ג?ו?י^1*׳9ו יד!?^ י^י^ו>למ^ד'
 ■"""^ ""^ ׳"י'ומי^^^1עמ?מ^יי^״ו1י1?ו

 >^מימ(ודאז05מיו?1ני7יצ
 ^ י

 ^>ציןגן גיעוייג׳יהן
 ליי־יועלי״מדז ©*מ> *י6>1 מ *עי^זיל ׳• ויכע^ ד>כ*ד ?ילעף •ליעדיז^"י;,, ,*עה היוי,ו,פי ~1.י



 ל&י

 י ו51^זי]^^ל ןען<ן ׳^עד־וי^׳^יזו י+ז ןז^עדלי ףמצו יה^וה^ימןגיה
 ו^5ע יר^ ;,!גי^דזןיז^דדוריגל זשממא^ומעו ו*.';^וו ן^רדלע^ו^דגייצירצ

 ו^ממ#^ו!וף^'למזן^י^1^(ןמ^!י?^
 י, ף^^^^*9^9ון>*ין>*9ן8>89<^ו0>ו*^

 ופהי4
 ...1!.י ממ#1ייי1

 ץ' ן -

 .י (8$

 '?י ימא

 'י ל>^

 זיד תיימיד ^כ הינגו זימ !זל דזממז^חירז(" הל ייצעשמ אכאיךמג
 ':די&חפמ* ^'^,•ה^זימז^^^'^^ ,יי^ש^ג

 •י;
 ןי^מ^שגניוומ^ידו^ע רשמזויז?^״נ(<ה5/ימו'י 47 פמאוי׳םייגזמ
 אג^מןה^ס&קצגו ן׳מ ןו&ימ^עא^-וייומ ימוצ יימ^לןמא
 ^ין^1,^^ה1ה^>ה5^8מי, -•םיןר*מ*1

 *יה^א^ומ5*^וי^^י^>־
 /ו^)כםושמי ידג^ז׳ סמ^יפ*^ יד>זי^רן זעעמ ם^דמבהגרי^>מ5 ליייסהו-
 אויה6ייכ>יפסז^יאי5ו יי ידו1> ?יא&^ועמ ?דבד יהי ן^ץז1מהופמ אי&מע

 ., . .י ׳ . ',
 ש .מ8> ••מ ״0ג*^ן מונ*1>ז הישהד *וילמ*-זישמטי9גה עיננסמ .\י זין׳י^ירויזימי 4-%ג*1>ז •*^פמויה^ע ך* {ימ ?



 הידממ ימוע מ$*י הנחנע)גיז^מ הידיגעזי זינ״נעו *יידעש.ר ;הג9גי היג^עזידזדמסויגג עי^ידנ- זב ר-׳נגפימ *ז ה^זמפו

 1ןל זזצגמי׳^ו!הימחרצו יזהח51
 ןזלגןפ״ןי#זי $#וא^עי;ו !$?וא>$7 ן^למ י• ימחרפ׳ו *6זמוצו
 14 א#*וי8?5מ 'יי? !יק^ד)מ?ןן׳י)וזמאזנמילצ^

 • "/יז-;יי ^ ,*׳ !*ץ* י י '* 'ץ י^גי׳*׳ ץ-׳סותיי ישי
 ..... ,ץ ...."

24-" 
 ׳ד^ד&יי *<ז^זמ/ו8 ד5ע ז^ל ?וז^ל ד&מ י^זי^ד^י^ד ןזהיידצוע׳צ !£<;

 ד&מוזםיגטעי?״וע/5 ,^יאז םירןרהיסי.ז4ל{^ד^נעפ עצמ<>ימז*

 ךוו&י 95% ?י^ויימצ
 רבמן&ידןזווד ן7^ל מיל8ו^> מצכ?)די פן<םדב *3יצ/>35^מ^׳כאו ן

 !םויכ י1מפי)55ןמי>וןןירפו ■םידע^ךיןיזלו

 קמ

 ז*מ/ מ

 זיציהה

 "'"יו ץלזיה! ^דן<ה מ]גיז< ץל&גיישהיכ׳ *־יימימו ^לזיהי י״יתנע1 הע שירו ^*לזיר *■ימרןי ייע <ן1ל ןץמרסךילעע 3



 ?ו־ימועצ ^ ת^ישריצויייע^ חכו^מ^ייהשידעזיממ 'דעע4ז
 4 ד1י>ויג םמ•^ !דזהדת^ץ\ען?5ו'ץד1<ר1^י זנ3>>^ן?>:יא1<׳׳ ?יחמו 'דופאמ%

 ןי
 ?זה^חיו ןז$ומ דחיד יצו<וויש1מ ןיכשיו ןזו^ץ״ו (?("גזויימע&ויו
 !יס׳י9ווען?ש ׳•{<^די ף*5>^,4ל יתייד !ויצרט •גפז ו?^אטז^5?7־
 ס^^ךי^ו^קן־זז^י^מ^יא י^?^>ירזי^ צ? עצ

 \ מ*ל ׳י* 1^ 9?״ םע ? א מנ*1 י#^י עצויי^ימתפ חצ^ון!$$ן
 '' ^דז< '(י&^^יו ^חיצ^ימפ^והח י^גפא" (<ט8>ןי ^
 ־ ,דו1כאו
 ' 'יענקסשןיצוזודעזמוחוישמ ^ז^זיפ^ קנ5ץש.מ

 מ'^א^^^5^כ^^י^(^גז^יקדעי$ן!1}י
 ^^^ז^ו^עץר^ש׳^מיימאיצוזרםיד^ ןמןו^עזי א5יינ1ג
 |?ו^^^^^ו%^ו^רפ^למ^ייןן^ן^

 ןזמחו^ ם*#יי@1
 יסזוצמעי (<יןיש דגנ <|י

 1 ךציקןוידאז!^ ויזזעי ידצמ ימגל וי£פ8*׳׳ ינ*םג
 ^ ^יוןו< ף^דמןי1וד)< '^זז9י% !ןר^נ^י^ו ימייק *ש&ועדמ

 ן§וי5׳׳ושעני ן<שי ^*ע^ו ^><י ךמע^^שיי־וע^ור י*>ד^?יהי^י^ד^
 ממ^^זוה^גצ צו^קעח ^^>מי)?עמווטח%יעל ו6פ
 ו^נ!ו|יגו%ו יג^אמכיוידי^צי^ו^יעוכויש?1^ $יןן$
 שדפ^לי^ריהבייי דיזייד יושאז ?יהד^^ די# קישד^י ן<הפמ
 זע^ועי /^^וייןז^!י1י(<*ל^מ ^ואיייצזעכו (#איושןו*יגמ
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 ויי&זי {'ו\על^1דםעו ויו^י 5סומ5ע)מפ ?ט£ו£זכ!ה 5י'4כ5*}ר^מ^דעו הניגוני 1*
 יר^^פיג ירא מצ$£מ!8יץ (ע?מ ידוז^£% ר^ן^וג&י ן!5*^דו?מו >*

 !ומוח?6מען<4ד?^רן1^ץיןוא^יץ^'\עיוכףו^/^ד?ו(^(ידמ© ״

1| 

 *יי׳ ,-"ר׳^*ר^׳ת^ומ^קכר7ר/ק/עשימכוסיטמתזיהן^דומכיד#
 ^ מיצ ^וע$ וילצ^ ו^זז פיד§* סיצ*ג> רוג?. #יע^צ דממכ
 זןיני^י*׳ *

 1^על|לןי^ד יתי^ו וןצ*אר1זז1חמ? ד?כ ו/<י^ד<ו1>ה ז*5*כ^</*> תריש ואיג&א י

 ״׳ , ןיי
 ~ גיי -ימ

 מ1מ< ^

\ 

 !ן

 "^^הסיט^ח^ל׳ישררו!^(<^א^ן6*%^ןואיוזו ^
 ^0^עיגב1ע י)ןי9מז46*עלמ1ע ־ד—עצ9י>י1^ ■3ימגב 1ני *■י)ןיפז< זי16*עלח 1ע ■ד:—_כצ3י*י)^יג9 גג דוק׳גץי <— <• ץ־ילחי ן4 0ען !כפ^י^ימי ז4^ריחמ ־■?-יג^ייג)>גץ ,ו קען



 ןןןן,<וי\^ '•ץ4הכלע ןירזסי ן3י%י (^י י ם^־ל ך^ומ
 ^'^^ן^י^8|^^!ו^פ^,5ו^'י(^,ס?^א
 עיסימי י^ט^ידמ י£%מ ץרמוציע^ו^תזצו םידעומצייוצונ>

 י^יי
 זיד׳י ייר^מ^&ו (*^יג^ל^יי^&ע ?*{©*׳^׳'*זע^^יך^ו^יאו

 ו זיז^ד ו^^עניכגמןיכצירמור^^או&ימב׳׳ פזייקדוד/ואש'!(!
 \£)ן ועוקה ׳יקזועלן*־׳דיפמי ^זפתחיד^ץ^יימיממעןויה^דע ר^יימןיעפ

 \ ?ח1 \ • * * )!*}לויומי4^איזימיץוז ■ ״ * ■ ״ ?־ ^■ ץ־

 ןד1ךמיי\!^כו^^ה ?זהישז^ייי וד^מא^י^3י0ו!^*ן*^עצגמד>7ז<\מ
 י^עתמןוזו^^&^מיו^^^גי^^ינןי^ר1^

 ^^^םזמהיזנוהמ^^וי׳ימנמכ^ועע^צי וושדמנתזנב
 , ועיוצ

 '^ח(י?מ6ךזפ8^זיויי% ס^נשמנהילהי יעמו ווהי^ד^עסיןמ
 י 1 0**%^ *י^ד ןיהפא'ו^^^ד^פו5§^ץ״ל^^

 י*

 ויו ו^ומוסי״^&ייו1׳?יייז^י
 .♦ .. .׳.״*־ ^ "... 4 * — : •• 4 ־דו ^

 •!,;""-^םייוימי ווזחז '^זזנסכמההגי^וו גוי
 ,.**ע
 ׳י ס ^ ליש״עסי&זע ^ןדפ)י״יכמיק) >0י1כ^׳י^־חהלימעףו*ו מחכגח^נע/^דג׳יגכןדולב'ולייכיגפדז*ד^ל־־יכ^י^ו ^י1 םילפןל



 ')וייד ו^ל ןימלשו רהן^"ם^5(<)וימ^)י^ז(^י^!ויד ןייעיו
 ׳-בוזלמכןזצממ ?שיי^דו ןזצ?ד'^יא^דלוצ^^ד^ו ?ר4ד ר&די^נגג זו^^ע^ממ^יל

 —.־ג^-*—-*־■ ־יי ג1 ■-- - ■'— #1 1
 ילמי&י^דיג״מ ידןצ^צ^^

 1יינ^חזידו^"^, 1<זי5!

 ,׳עזיממד ז^ו יוזויוולגוניי* יי־זנל/זו׳^ןלןו ^ -
 ישדןי דדמ'? ע^זזוניצשק^ו!יגמח^יםז?י יןגמ§ושןיצו ומ8**י
 'י&חד ץמג5הי ןיזל^ד קועיזודצ ^דקןמ>ןועפיו רנג^^י^ד״דע אמ@ועעד ן
 נזלנו ו1ז״1י (ילמיי'ונו8עומ ממ§יף ףדמודהפזיזהי5* !ד^פו1■^? ן
 וניחי '• ^^חיצייד^{*^)? *חי^ירד 4*צימי (־•כהלהידא.^ יד^ו?יד1^ז?דפ4־ ^
 י!מן^י#א3 ,^^יייעיץ^^י^י^^ס^כ ו "
 (וו^ע^דדנ^!,'*£$׳יחצו ו*ננ*>ניקי (<י)ייממוי^םוי5 ■2
 ע^ף^ינ^^^*עףןמפ^^/<^ון#ג$ן?ר8מ9ן* * ־־
 ד©מכ

 ^^^וידזידילןידם^פדבחםידוימןעי^ןצןוצל . 1
 גי^י-יחכנ? ןיזכ^^זע *י?י ד*ד ף7י5 ן^מ ן^מנןי חדל/^זרלו^סו קצמ ~

 "*וימידא^אפ&ס םך5ממ# םש אידליעש יןו*ר%י4׳י 5יייייני"׳
 י 'י" " " * 5 '** *" ־> 5 ׳י־6 /^׳ * ן ־ \' ד- ״-ז• ; - <ן

 £־מ9ימ,צי.״יסי****,#,^"* םימימ ׳• יג- ידחץ< *^יזימי יגכעיץטע} ינ4י1י1?יע הדדיהניזי •לדיג גישמ ־־ינמימ ^,!,



 ו ✓ ״׳
 ןוצ(יוכ8י(יתיעימו

 ^גי'\ר^תרופ^םי^מעיוע6|
 _ , ז^גש£ו*וש^ימ^׳ימנ?מ?ע? , ,_ ז
 ?ל,1׳ מגעיליהןעיליזיפינ •.יוכע^גימ^^יזנמין

 שצימיקןידנ
 " ^י^^*^ל?5וחו^םןיעדפ'^^■^^^ן<^ה^־6ו^>מ'דגשןלז
 יי!.. ובינ&^ים^מצ^ומוריע%הו י^^ץיאמץו^ייךמ&יסיין׳

1* 1\ 
 וימ^^וק^י^^ןיצצ^ןןוחנה^י!1^^^^ זוזיירמו
 ןו$ א1י!>מ)^1 ^וזימצו׳עזא^ד#!ויעזמית^זי&וסנ^לןווו&יו

 4 *לחזי ונכי??? סח י ע&חאי *זעוזע^ל שד&ןריעמ םיכחגמ ?וויןי&מ םויצ
 'י ואי יע ^$?9 (דח% ז&מגו /ילפמ1 פיגי^ד^יהיךש? ן$עי$י סד4י

 ן ם^רמן!5ן5דןמנ7^מ^הגי^'^^הי^ימ^(^*

 י ■׳ ־'י " * ־ %ןורמומ31ושזילשדדעצאוזצ/יכוניצע<471 ןיטח

 חיי /*"וחי^זיי^ד*/!"׳)י^חיי^ ^רי״י/^יל-׳ץי( י-ל י׳5?^*יז ;״״?
 1 ימ*1^מאכןצ^3דת^^ש^ד(<ןוו?וי^?דצ ?ר^נייי^ ןיציי^כ

,!1 
 םירז וידצא ׳:תצ&זמ^צאזיח 1^5 דמ וי־יר״דז^ד זמר^ירזצ וצייע/זא

 י>. ייי^ז

 ■ ׳

₪ ! 
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 " ןמן&מ
 ■^גיי^רמ ^עז^גנז^עייגיו^י ד־יכמ־שו ?עיזעל) * 01אב עויסכ סמ עראל ^יזי סדזופ זיג4!יו יז־טי0יק1^ס*יז1ע

11 ^ 



* 

 י^ן^מ6 ?זגמ
 ו^י^ו^וןי^^זי^״יג)(^%*מממיממי ^

 ",1מ ו^יולע י^גסצ ?דא/ו^ךע%> ?י^לימ ץגצצמ^־־""־^ *':*־ -—

 ׳זיייצודוסי ^

 - _ ז—ככדען^י^דן^ויאידצוד5עשי
 ^^ו^ןק&^ינלדעי*רשידןיפיףהו^1^,
 ׳יד&ל^י ^זנע5י ידד# ו^)זי י^י וי^מיןראון^ו יציןד% ו*ל8עיד^ל1ר * ^

 גמע ץ!י.ר?״י ןדגז^^י י^נ> ןעדש1< ירא סלנמולפ ךכמ רפ ד^ז^ל־

 .^1^ו^^יי#ה^^י^ומ'^ץ^^3ס י
 עיועדפ ויזו ז^^גיר יד&ימ&ןי&ול&למז ןמא י• ןיימי ק^ל םיצמי)נ$ל וו52י
 ^^וד^^ןז^ו^ןציד^ו^^י^ן1!^ןו?$© ,
 *דגע י7יג שט

 • ז־י־י•—*■ ׳א *ינ**ב>י3׳ ז**> ךיביו #1* ךדל3ביינ־*^1!י0״יש1לח.ד ןצ^ימעי** 4-ע*^*£*״,ן0,,־ו.
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 (׳■ 1

 ו^ד^גמ״ממסידלע לעכ ט-מן0פמ ץלמוע ךלגע תמ *דביזי ויפוילצל סיילע ;לנץגיצלזיד סנזחיבזלצזןילגידיל ללי ;לצל,

 \?רח ^^דזיה^י^יצץמיד ^_*^ל וחל־י{*>יע ץו^יזגר^ ח*מ־״)1׳ל
1 

 ח?^י5^ש!1ער?י

 ח*הק!יי

 ^ ,י!^ *^0^85^ 13^■^
 , לי^ל7 סימנזנ^יכ מ 'ומיחרד^אמע %ן^;וו<^ממיוימ י^!ע|

 לוה&ןויונמ •^רן^^יו%ןיי^^'כ^ו<^ליצהזו!'",
 אקחלף^ קימ

 ע^ימ



 ם^דלובי^ •• ןו4ציי ^<5,מ
 *—־^ *^-־^" - - -.1 -1 -'- /. 41 •- *•^-־ * — - 4^1 !■>4.^ ^1_ . _ • .'1 * _ 1 ך 4

 ":;•!י;";■ן^׳ייד[ז<זי;מ:י 1ח^ ן יי עי׳ער׳מ ן״77<תח זורשי (,/ימדק זוקעמ
 וממן^טו^מ ^ערו ה>וע ע)ירנ? ועידי
 ןודי (£>>ןומ וולד מ%יוצל זועיוי ןיצז(ו]רמלשו י&ויעול ןינלנמה י&וי
 ו^ז׳ו(׳ ךאנחוהיןי^ ךצו1ו זאעפדרע ן<דןלע ייצג ץגצמע^כו א&שק ייע
 ^'ד^^צגוימינזע? ויצר^עישו^חפ ו0נ י$לא6!ע סייפ*
 ן./<-.^ '. ד*' ך ך^יי׳ ך• / * .... ך. *״■_

 ))צ)

 ןז^יחרזו^עלע ^ןילו^י ןוןו״על ז<ןווע[נןןא9 ןוהילוניי;
 ד>פץי 5ע5>?יןגזכז?!יוה והיקעוי' ^^הוזשיןיממילצ^
 ןוזויונוח רעשי^ג^גמ׳^5ן^לל/(יגהו<׳׳טוזאגחלוןיפי'*הצוני .\י
 ^^^^^^5^^ו^\ח7י>מד^>^םי5^נ?כ־׳ ןול^ייד^ עיל^תיד ו>' '
 |(י^^^וז!מ1^1ד^1לז^ע^ן<5.ה8(יס^יו3א^ 'י
 *^ל&^־יי&י&נאע!^
 ונ>פו ידמ׳פו^י ז^זינאןןי^מיב^ו *^^ווויעועיגינ

 ו^יי? סללצכף|ו#ץףועכ ם^ומיןחיוגןינ?^ ווויז^יז^
 ו&ג ק^זנמו הי>(למ יל^^מפו^ד^ימיצ'ק׳יך!ומ1 •

 תבג!ומןחךד4לןצ מה^גר ועכמד^י זולחי$זזהיעמיויפמז תג!־־ ■','־4'־

 זי•-" \־
 י׳ ,1 ׳1
 יצולסייפמ גיצמ >יש• שימ <גש1 ;*•/•וימ למו מחצ■? ייממ׳• לע/מ 0ז4 ומ׳געי גימ^בישב סמעזיזוצ מ־ימעג



- 

 "י עירלןצ ךיישרוש
 י/< דלי *"ד♦׳ ׳ 1—

 ורויי יטלאו ^גונ^יע^פחיפלגשיציו

 * ^ $ ייד^ ין#מכקי^5זמצםי^צ
 ¬דחייל 5<^ זידיוהדמלגל

 ו ד^^׳ועטי^ןןהעל]^ אצווכ יחיחיא ןוהידזגיא!? ^ויפ #ג@< 1•% ן$7
 ^,ה ^ח^ץפ^\ך>>^דזיומו^/ססשנ?5^^

 ן11לזןכןלץמי[זדידזגיא1ו וף#3מ^
 ׳י• ^ ^ ו /' / -״־ 7^ץן וי^.,!.ץז^חי 1 יו?■ יי ייא^זג ואמו

 ייוימ ייקנ

 /י* " ן '5־ 'דשיקי^י >יי3י

 ^זולפ)

 \ל■ * ?ודצ;׳ 'רו^ל!ד^רי<ןא'!!ינ^מיד^ר^יועו^וזרן^י_םי^ריכומהע^רד^י
 ך, זז^^י^יתיעזו^ו&^י&וי א^^וו^וו&יוסר^ד י*ריי*1(§^מ0^

 ץ?? ׳*׳•^׳וי" ריצי&ה^וןיןוידיזשו

 ׳ ך&׳י&עפ^ רמ♦ *פגזיל^ל ילושמ׳־שנ>כ^שעכ%״סנ^לצינשמ'׳^גיל^י יג״פש)^ילל לג׳דפעיי!)ןימגחצן4ל
 4 ןןע׳במ\צי*ט ל*1מ;נ*^יצגזיל) ♦\עו זומדל*.*י) יל)מ (ישע*



 יח :*יה ,אחיתדכ ^פכןויימשתתדוב

 ,ד .,.^ת^מ^וניל^וימזן^מי1}' *

 ןזןוילוגד^י^^״ןדבט^וןמלפ^דגייו ^ו^דוי^מ^ו^* יצר^מיצת&צ^יד^יי

 טעעןע

 ־"9י /

 #יז$9$נ
 יופיחו ם^*5)י1יי^5'׳ ו^יל&^נצ שעןוינמ ז^דט^ל מברק י*^ט> ק^ימי י>ד< .*
 מ?2נו ןייי&י ןוא% ןןויזוי*ירמימ5 י סתציע יןו$ םדהזפ ,י'
 ^ םיי^זו,׳'היתנוע ?!)־יללו^ *?דפ ר&ימנ ןו?ס ווני^!<%מע?ן,י1% ז

 ון5ממי
 ימילעמ י*

 יןו$לן$?*1וייו "
 וזי ו^מןוגלשעתא ׳!וירומ^יגיןפיי3)וחט5 פ ז**ץ

 וימ^£ה^ . ,ץ:
 "מה^י • ןי

 ^ימינ ייישבס^ד^^מ^פ^^ ^מ^טןין^עי
 גיי(£׳צ עי!ןמי<]ויב5ןי^כ?ו1 קוח קד ־ספרג ןי״זצ ׳1'ךידיע'^דמ המיכ
 ^*הג^ומי^אוךמ.ל|מ׳*/'

 ^גיצו * * ^ סכייליח ^ג״גלי סגזיניעט ^גע 0עב;ע $מ'ר);ימי 0>דע ס^&ט ׳־^ט ואמ^יחצ)ייחעיילכעירכ ש•}* ב גירס





 > צ
 ד5ע

 1ע דקלו חידוהץססק ףוח

 י^^ןע^'-ריל3דמי ץ^יעפכ ויכלךכג*ןנעי
 היש ונוו<|ו ג^י(<5^ןטכ5׳׳ ^לפ^'(י5ן^יימ^מ וידודו!© י
 ־*>(ע*דרימ1<1יי'ד5ר(<^,לדעמנבל1אננןד׳עין<לו1^כס׳׳םיז?ל/<^דן< ן

 ך^!^^^^י^ר!^ו#^ושמ^היפ^י^ח)<ןס 2 יי
 ויעצו ו*צצ%!יו ו*צ$י6 םע ג%ל1או י 1נן§ע רבדי םשו טזימגי^דיגייפ 1ד "*
 תי^וי!1 י^י•*זיו*ייו 'אנןסע^י ז$יו ייה^ %יו<%וצ !יעפ ״;
 ^צוצ1^^6אף^%^)^י^י^'י־^הו1וי ״״ :
 ףיח 5$י£ ?ןיז^דאג $יאןי ר^ח וי4$ד ויעזמ ? (יש* י^ רימ^ז 2״
 ו<ד>ח •רימ!!ו !ןי^ד<?י^ו,1מש'ט@?מו
 ןגועעיד המרמעזא9ו^3ן^נ'^רי^ין^ו׳י^יד^יו^ו ינ וצילו 4.
 ריכ7<?ו ׳י ןיו3^ *אמדט^ ןוצזויג^יעו ןיד^ס ןו$י1*ל '5!ו|ן "

 ׳•אטזחשא^ י^ועמ יעיג^ ן^יצו^זתרשע יטילנא
 ~4או<1יןמל|יו8*ו<£נ !*;דסינווי
 6לימימייג ^מ^י'י״ט*5ו:־ זוצואןי^דשי םויצ ן׳זצ^י םיי^ח•(^ זצידזיע
 סימנ^ **ע'דממךזיזל״מ<,ד (<נמי.יןיומ ימש ס^ו^ויש^יצ *
 י?9ךזו ןוזזו^ו ס*5נ?^>י^ו יי6הק ימווצ ק5שי#ךצכיציא דש

 י־^^ו^^נ>כ^א^םע^^יד^׳.המ5*< םד5ז53יו ך^יי *
 $ ךז

 זיי(׳ף׳ד ףמז׳]ד ןוו* ןןיל>ן׳> ג ןיז* " הרה**ב ךז4>* ^4 ך^פוי ,,ייו ן^׳ניפ ג ישד י׳• ךמזי4ע ״יג*'0ייי׳י*\ •י-פי״ימ ? ןיי״י



4 
 ך ״ ,.-

 ן? י%ז^לןיפ^>ם^פ^נח^ץ^^יי^^^5״^זנר§ךו|וזועוו!מ וילגמימיו
 י* 'סי^ר$9'הינוצר!ודדמייהיי־וו^"בו>וי׳(ו^ידש7<?ז^יגיגואז
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 *ילץג9 עליכסיל^( 1^1ו^>יל)9ז40י4^עי*מ <4.ע^רווז0י4#ו\1>זי יק 0*כימ* *־׳*ץעי ^ן־ע *ד-־ייכ>עק1 ** 0ימ1ן*) *ל ג%> (18 %



 ז8יא

 *מיי״ז י

 יל וז<5־וך^לז* ק^ייןיזריאטדו^&^רכמ (^4ןפז^ד ?*לימכזע*©^^^ ^גוח
 ו<חי%קפח5ע'י!׳וו<^'1

 ועד1^%*^^י^ן^זיי
 ןינן1?ועי^י^^יד^וו,
 •^בי0ו^יתזצ'מ*ע?כ ^''ד1מז^ד*1י;^ ׳— ״״>* י*-4**־**״ 'ג—*״ י

 ינךר!<^ *י3אד^'*ןואכמ י?סי^ ה״^יוד^^יז(^?^? ו^ז&עד^דז^ד^?
 ^ויציע?5רחיו^רוןימ^ף ^דממפה^ו׳ \1
 וו^^^{ילצ^ן*׳צ5^^^י%'^!ו^פ*^ואזי|ו?י ^
 ויזועמ חירואמ ■?*י ^ימימ *לכחןל (#<ץקמ *^י!% יתי* ןיעצ

 :ו^זי^ ייודיו ילמ^גמ^בי^יףלוי*
 ו^ץרהוו#5יו

 י•״״״י ■״״* ׳׳*'־'•י

 ...,,, ״״״ ,.״,

 (^וודפו%ורמוף $^191$) (ני^@?ע * £
 " ׳ י '^זי!*מפןופ6עוגיל^ט^ס^

 )ייטכה
 )יפש

 השה
 *גויו

 'י ^ גייייךמזאז •נ־־י_ג>ג'(יז ע ויחי ׳■ ;בגיסעמ ׳אי)ל;עד>9ו!> ז♦!•)ועגכוצי )יעיגש^כעס^ ןמעעימיןמיחבי ^•*יו^מ

 ^ :׳'
1 
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 ***ץ ^"0 4כיעןעעיו ל-ס&שו גיו*>פ ^ס!נ!ע 6יץו*ייכ* ליגיוג || $

 י־י״ע

4\ 
 .דצ

 <^(צ " ־^

 ^ לנע/^לחי^^הימגפיןין ■ךגף ׳• הנזי^יוסנצח*>> 0עה)פ1זי רייזייו סייעצז* עפ^ע״יע*ל*׳!♦ 'י־עי־גימ)0יז*י-*נבזיח ל םיץ*0ד 1
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 -* ךפמיז^וםוגעד1??>^'יזגיציןזצמופמנ^^יידןזתי*מצר^>

 1♦^ ■ _ **—ד. .. _1 -1_ 1-1—. -1 ^*?י - .ר \ ״— -״- ^ * ׳ .. ׳ "*"*

 י65י!ווצינוייראט^יווןצ^
 ו#יגפגילפיווע'3יגירןע-1

 ויןווש5י5ד!ע;''
 11, 5נ*״ו#^

 ^יעמקמו (סציל ו(ל6פ׳׳ היהי ן?ןישק סי^פזי^זווהי^יבמ 6ןהכו הוינמ

 **ע^^אהו^ה !41*^ \^
 \ י; מט^ע6^1^8יל^מו^לי^וד?ינ^עפג־זשי׳עי!*וופעף&״יא ־
 !ו י! אי8וצ ,^דפונ $*לימ $וצן<ן^5יזח^די*ן> ןכזמעו^לעז

 ■עיי*

 ד@

 ׳יאמ*

 ^^י^וי^^י^^ע^מ^יאפיייושמר^פו^וי(^
 ימ^;1^־׳.י^ יי^ ע^זממ^ו ו^ א

 יי^ ץ^'!<עךימן^גמ^פף6ן^ ן^ו§(ע^ו4(^יי7י51!ו(ומש י
 1 .1־

 ? ן ,.^ין<י*^י^5מא (<**^דא ^ו!יתפוג6מו^ ^ו*יצאגו^&^-מד 7

 לפ*מצ 1:1 ^ ץ^מג /ןמ^ויז ל^־ילעלגחגצ)׳•דע0>כןיאוש*י00נ*לעו1*ר^גימ 0י>יץ*>3ו^4עד*י3*יב*י*י)ל
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 ־*4^01 טדואמי יעיל י״)ע,יז *4יי ׳־ ו״־״ העי ־י"* ״ג ן״ילי״י^יי **י״ידי^״נ!■^וכ. ,
 ׳• וצ*> 4־י* לאז> 1""

 #יו

!0 

§*$ 

 ו&א
 ן^אי
51*1 

150$ 
 מ0ו^

$$(9 
 י8!ו^5
 *יכ־

 , וימיוממויד^״שי
 > יה^עפ^^^תי^מיייף־ו,״..״.*״,״.״
 5; ^ו^י^^*י^^^ף/ז'ך?ו11יו^^מ*םי|
 ^ מ?בד^זנ>ן?זו ־ **©61(!ףף<ןמוי1^^(^ז*מ

 יהו?נדץ העדץדעד חזעגכ חחוכהדוע זירי ישמ יהודתכו חחש די זידמי הומדן;
 ן. יהאדמ םיסוס ה^מ?'1<^ש^יזכ^(ול^ף1<ו ייוגדצץמיןוא^

 ן*■ מ^דמ4ש׳ץט?אן6$6י%מת1ייו*11ויאוהוסוזי(־©•׳ןמורין?םיז?י§?1

 1־ ^צ{^ונ1^^^^נ(דפ1ימ^יי^^ד5
 > ומש0יכ^(^%ויו9^^יי1נ^^לי^^

 ^ !^1^ץ^מ1םח(;^ה?©הזד1<1יי5^א אי^&ע ןדעד״ י!דז^ז^ ןמ־״דיןרמצ
 *י ?וטבעי(^דדןו^דיץ^ריצועי^ו?ון3הח•^^המז^'י^ן?נכזו^יריסייועס
 " !זי(ודו!יצר1ומ ייו^ ייבגצ^ *%יג5 ׳׳$£ץזא
 ג' ^ז^>ר5גזו^י^יח?שי]<!•'ן׳ו^י״^מו^דזוי

 ן^^מו^ו^לען׳ןוינמן^^ו^^ינ^^ןיחידוי׳ןזנ^י
1 * £ 
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 ימכחמ י*ממ ע וי׳ח ג!5ל ולוק ן*יג המיד׳׳ ?וא־דוא*?׳ \שנ5ו<^ %ק
 ד5מ םד^ז!שיי^י ;הי 6ו^ל&ו יווה׳&זי^גיפוי3דן^ע םונש ׳כ 1י .
 ׳*ד^ייממי^עןיני^לוירמ !ייוויצ (**דחיל^^

 יזףקסח^מח^^
 פי4ל^'ל דצגפ !יערוד^ז ן^כ(דכז ןצלצ^די״צןליו ^.יוצר?ו ו־^ל קןל^רועי ג>דגזויל !^לצל'

 •׳*'
•• • 



 *עמ*׳>4#י יגי *י •יציי ע• ןמי מ׳־** * ז^׳י *מ1" ך^ ךחטי4ו>פע1ע י"^■ 4־"*ייי * **׳1*
 ,*דנייג״

 ^•יג״געזי)

 *ל* ג?$ריי;%ו ?לצמ !ידייא (יכו&מית^ ןימעגוף^ו^^ה
 גיחר^ףז^תסק^יזהושיעמ אימיל׳הדצ־^ו האאנימא^להיין״י (*^ץ

 ״' ־׳מ^ן׳לודויוידיי^יפ יחוויד? ״^,ןףיןיימי'ןשמיכע&ל יגול* ילא
 ן ׳.ה^^ץ^מףיצי־&ע^ז י?י יגג* י*־^ ^ידזלזיעול׳^רו^ייז^׳ד?(

 (הןן<ן^'י/<ד^^דצדפ^חיי'\ל6עמ^,רמ1<א5^,ל^1ו^^י^יח-ינ^
 -יצ סלי^דא התחפשו ןול ינ?! יןוא׳ריפ ונ5>6 אעפגו א5י]י זייצא

 ' זכג>מ ןו^^^דמז הדלמ סי*^<כ^ד ,יר^^^היומזד^ 0^2^
 1 ;ווו&יו ול?3 ןלציעל&ת"* ןועד^די{^ ידמ ןזצי^׳^״ד (<דיכימפ ולאו זעוב ןיל
 'י מקמו^הי ובןילמזו ו*לפו ,ןשינ חרמו^^י ייזצייג^ ויפצ לט&ןו&יז

 גול *יגש,

 י^'וו83>1$ו ט5§מ ם5י!^<>יו!י!'1זן?׳#י[ז ו^להו
 ןממעיצעל ןול#?יל וימלצי5 ןל&ש׳ויו ןלצמזוויידציפ $9יחזיומן$

 ס ןצדז^המו. '׳יע^7^ימ*י^>?זל^יי^ו4יפ

 <י^יעועןג5י^אןןע1>ן ^19^!<ךשי5יןל5זצב ס£עיד

 'י 4^לעד^ייעיעצגי)הע ^לילי {4דז ד1ע/יי'לז^ל4<ו" {4עגיה ימילש



 £יי—— <1 ן>—>*3 *,,*"*י *י*"**' 1*״-*״*״* ן־״^יינמיו 40^ ^ק*^^>כ9י1'

 יויז
 >]ע

 ;מזעאי> (^#ג י^5\??י1_המ\ע 4כ£זא 6ןחדצ?פ*ז^ ובומןכזז^ל סרעמ יעוו
 לז^דלמ *^^^**#£***, '״^
1* 
 יויי^"״>

 קנולמיו
 ^יעג> ייז־י!^ •הלוהי ־ר־־יכילימ)בישיא דל)בושיו■'גמע ג בויעל " טיוןמי 1\גיי7 וליעי יעע ?דייל ןיי ■ד־יכיי׳ל)רג*יל ן\>עין



 טיגעיחמי טזעגכ ?והידציג ורישיי דשיזמויד וגהויח ןו!י?(י ןמ?
 ם?למךי^ץ1דסזי1ק$?צ0מ#ג!ו ם5זמזי'זויו^יצמן<זג6 ,^ןיוויזפ1!וי׳זשא

 ״.^מהמ8ייימ
 ץיז ה^ציו^ םימלפו %ןי9מ *ןךו#י

 ?יגס^ע םלחדאזייל יבאיגכסנהעידיו '^׳ זנ&לעסו הימע׳ל דמצ
 ^<5.110 םי־יי *ו***0%י*-^היה¥י ^^י4דוצנ.ולי !דחיהו יועלההה

 ךישפירד ןיענדיי י^י6!ו^ק&מיכפעו^מי אי8 ?טזעליוזויתיצ יידמז
 'ימזימ זמו^מעךמו^דסו^ו ^ףןוזי&^דסי׳ונזמיין׳וצמ רולג*י
 ל*15ל£סול<ו יה>ו^וג^מ'1^(^ו^^זי^]מ

 'יי ןייע^ ׳" 0'1גועזי]>חצצזיז*י ^ש^וזי^ז♦ לימדןלזי 1כע]ע*ד־־־׳־יכ^י^);נ .ףיג^י



 ?ע סצמועו *ע&ע *״!**>

 ; :ין1זיפי3ףוןיניעיחד , ,
 י 'י * מ*י8^*ממו^\;

 לצולדו^ש (׳׳
 י^וייו^ג*^^

 ז^^ןט%דצ^7ל?<מעקצלביןו> י^ו^ףוןל]ילצ^י1וןןוי
 י^על^ליר^ י ׳יץל8!1עירי^דסל^/<מעז%ז- *

 ונןישאן4ן ן^מי?ן ?|!? 8ימ?

 *ייי

 זיזע טול ^?ןע ו|י למא^לצ
 ^ ^ .,,^ ,,* .,. *,,.,.,לז8>ן יסז^דומומ(<$%׳ ־?לג

 •יי^סמכ^ ׳/לצלן^פליב י*יו!ןוו ה*ע ילושנ ו#׳יא |4ד)ע/<ז
* 
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 1 \י>>כג עגוייי 4עוע־מיליזי זי״י8׳.)עו-־■ינ״ייי)*ע4ג*^ג י 5 >ירה ׳• 1נץ4ג9ף4*,*ימי ט* םיחז*גי"לצ *^־׳•ימימי ג ולייט* *4>

 !אלו1רי^יליצישחו דו1

 י■ ^ ו־9־ןגד^י^ זז^0?ו

 י '^ ׳,^ יי׳ תיז ׳*'י 15%^., ,י־׳י^י־י(^•־״ ׳•ל/ץי ״׳ך׳
 1.1. ?ו^נצזעמפלשון^ד!?הזהיימן?וד5 יוו^׳צ/יי^גיגזיו^וז
1 

 1?ומצ86יגווייוז

 '.^י

 .עולב
 זחזנ

 ^ב^נו^גיתשמומיו ולציצמעלכד,מתוכ!'ו^ו</יש,(י ח%^ו
 1? \1 ׳־זרודגי רמ* הבךלמ^סיש ^דצרו^דסושילק
 ן. ^ , ׳י>י דוהימערו^איציצירדבו !יוגמ^נ״יו רח&י&ז

 ?ויגי^ ס$זןגךע יכ^רמי $ ^צי!^דעו: !ילוהי יע^כיזיו^ךע מ|הי 1?/?
 ג^^^י׳1כןל^(1ם^^־^ז;יומן5 ^1?ץפ^מע&^לייד&ש/^^וו זהויי

 0י -י^יג׳י>יז{נז 1גע)^ סיג׳ני **עלדסגיזד ^פפצ 1?פו^ <כ*זי1*.זיפייקע 13פמפ עידפמן רו>> ידיגמימ)^ )1^ן)ש׳ " 5*ייז1גגע.צ גזימ*



 ןילטפנ

 נ גמעיז

 •^ז^ירזמצ ו ?ז^דקו^עא ^ל ןיעצ^נד זורו^ ינמח ^
 זתמדין>ו י• ?זאירזיצ ןוא/יהצוי.ויכי^ויד ?זאיעדל ןלבואיעט?<ו וירמצ >^ל יזרמציןלז

 מ^מ^ן^י^״ל^1ל׳ז5ד@-ו*ו*/ווצמדן< מי־(ן}ויצ8?א
 ־ד^^דוע׳^^א^ה11״רל3!<?6 ׳ '

 ^*ז<צז ן^פהצצ ?ביצזי^י ק^ל קזצש/^ ן<7 וי5׳5ד7^ו%^י *יזר
 וומסימע ף$ונ^^ן$*#6*ןק הי^'קסזו^דיי5ושישןוז4 4 ^
 (^^?,טישד׳׳י*ןףקג^%מ$הינ^>5לויצ|<ו1ע>*ן "
 מעמ^זע׳ז^לןץ^יזוו^רר&גי ?טפמ^צ^ז״ידזן^יגנ׳^מכשיר (*ע*#1
 ןייו זדי^ו7^$^^וו9*ל^0ם!^4?ו^ יימי^ייו מ&^^ןדו^לייוע ׳"

 ןמיוגו&ל 1רטהעיוזו!* זוצשמר ?׳*ווע%ף יי םןרי^לא /יזב ונושי ^רממ? \|'
 *י^?.םאמ$ה^יא^מיו5ן>?|פ^ה ר^וץוויג^&מ©^ ?י6גן< ד&אז
 'הזי^?כוישךןעולע©מ>ד$^ש^ם^ויד!^מכחואגסיג׳ד*ןי55ל "!ג
 ו*וןי ןי^ח ויימו׳ו^פו^^י^^ה^ןזת־׳ עוד-ש^ו "

 זי*מרוי זי.־7גחמגזט^ידגחו סירמקר זי^דמס ח^וי/וידיסא ועאו
 סכייוחפינו םיןיפנ^יסןפפלכ סיל/וו;׳
 ץגעד^מ1ג(גמ*ו5יקן<זיפןוי0^אוו{׳יינצמו<זןי*ףמוםד$ ^

 ״*־—־י * י־י״־דנע^יי ^ מ4^ן1ז ,ל-*״ מיזי ן1ש*פ ללד /עלי 14 ץג*ז<\ול* ש׳* וגיהול לצלהג"* לצפ ןיצעצ 4ז*לץ 4יג#"** ול ץג*^ן



 %ויו
0? 

 ןייוול!
 ץ*׳"־• \

 '!ןמי
 אוו1ןי

 מ
 ...!ן

 *רז

§ 

 ימ6

 $<ל 4=*—י 19?> ריהזיו םיימ?!• ינ£ ^יייייל יי־*יד1גו>* י>כיד?ע1י 4'*ידי *י -*-׳כמי*^, ;, 0״.מ״

 ץיןד!י*דו י 1יוהיס1<כ(<וןי1יםוי3 הינן&ודע
 ׳'7י8^(<ו^יו*נ1עצ!י1>

 ^דזיז!

 1*ו ,*י {• ^

 ״1 י
 י י4ייפף ל }׳מ *־יץועעעד יץג ול^חנ**גגנ;נ ;נ*ל>זעץה1עע^ו 0ןכ*לנ*י4) -~%כ>3׳*7)ל \9^>>*י



 וי?5ן י}?8ו?'ןדיחרו^#ו^ףזןןחפק^ןצ]ו^^מצ
 י^כ^מיצ ג*1יה1כ?<ר ןע&ע'מז*^ה ף4^ הודי 5?י/51כמנ 5ןינ?'?!5ג *

 ; *׳ •ייי״ -ייי ׳*ייז ^4י/*£^ז#!מי׳ע׳^ך^! ׳ול;יע
 קפיו /<דזגימ^פרק ןפיפקוי^ דעו^ז יה^לע
 #מ<#9$?י ן^^י%וץן?3^ףיח^י5^פחו ׳יוועי^

 דיציין** ן*מ5כ?^ד ןי^ןו^ן״ף^צ״ןלמ^בלע ן<^תיצי!^^׳זך!פי^??
 ^^י^ממיי^יויימיי? י ׳>ו6ףי^ןינחבן#יו

 ם*גזי9ז< מ^נ^ומיגינןלו8^ ןוי8*^ יזד^#י? ,י *,
 ו£9ספ^ץיי!כ^ !*צ־^ו *@5נ י״ייחצ (יי!וו*מעיפ מזי^י ?ותשנו וי
 ^ימיז?*^^ו#^ןו*^קמ*יזושישח^ו ו;!

 -ץ ז/ע יזע י יד זע ׳דוי ויו^דל ן ׳ר (׳ 7״תי י 1ממ ח״7ןור׳מן ח;ירו״ח ^ע71י ן ׳3

 ם!וד רהזיו ם?ד^מ>ג#?ויקל ס^*ג^ינ1נ^ם5ו'סי!י^י ד8(#!ן£יי
 ^פ**׳גרגיהן^< ןזצ^ו^זז־י הוהץ<כ(*ג פפיזמוןזפ^

 $עין^**מ* *גל *ד דל) ^י3י!ב ">גמצנ1מכ ׳י ן*ד?צמ) לפי^י



 .י1

 םילע ' שכית *דטמ ז^עמיחיי $יג@י*ו ^זט*>

 \ יגיו
 י^ץ 'י'*ץ**י 0 '''* ''\*•••* )-.•'— ״ א*'י"'"-י״

 1 ר^יכ^לתמ§י^לז^ד^^ ?זציחי־ןח ןזצעיויד ^זצימ^מןוצי>כ מזל־6י
 םצימקיכש סע ספיייןסלרחצימד? ד
 ו^ו(ם ןוצ5/?^ 'וץ$יץ<נ*מ 6^!?נ<לו סצפמ^ס^מ]?^ ^*19 י%3?1
 ]ויאישמ ןיפ^ו&זה יגמ םע זיע^י ויצילור מ־^דיט{? סייג׳מ חיוולנ ייצ

 ^יי

 ןייע

 יי^(" . -,,,.ז., ,,,. .. ,
 יי)^^ ^ ^7צך?ל טש׳קזדאךל ,דימ?^ ו<ו ,^דיידואדניפ? (<דיד ךד

 לחמ חמע ויא^הססי^ *דיגמו ו׳מר ו^־דןצר םילה יי^ח ׳5%$״ *ןג%■
 <״ ימענממ *ח יי^ר^מו(6ץי^לו1ייץי^י^דמ^ך1ף ה^יע
 * רז!פנ/^׳ד^רוליג יחולצ1ע חל חוממרי&^ד (ילל ו<ל>ו /זייוונ
 די"׳ יוז^י #ןמ*יא ינ^ד^י־©^^מ^*6׳4דךווןי1ו יר^ד^דו ןיןי^^דד^דויזר^

 ׳^ר^הוזזו לודחלמ ו^מע ,׳וםשמזמב*
 '*־ י^>^(^ןזצ%^כ^1^^א^^י^צ^'יד^רי6?״מ^

 •>)ך ונ^ייגס*".־עיץ4>0 ולפק\ל;\ני ממעצ^לויתופ וזיבצמיג׳זי ׳>#נ !ץיפ ^ פציייחגיז♦ 4-0>1י(י>י יל'•**)

 י^'
 עמרצ

 הי





 ^ ]^\8פעימנ׳>׳> * דמי ספעמד **י*יי&יי־ייז" י^י יי*?" יי־י,ע^ לי״^ייפ ע׳זי ו*י ־ייכגפדר ^>0* *,

 ץר תזנ^זפ^מ%^י^א^ו^^'!^?רק8^ון!5
 ^ ד^1ומימי^^ז^ם^ם^שהי1ןו י ^י£**£

 ו ^ן׳לעמםא.יכ יי ?זצ^שעצ ן5רא ץמג^זצדיצ^ ^ו>רזר)דףליחר ץימה
 \•:, ם5מ1^$8ימ%

 *ל2מידן*י 'י^קן^י^זיצימדמת׳&מו (©דממזא!^(*^
 £ ןוגנוד^^^י^ן&י^נ^ש״^ 3$ג?ימזו ן$ז,

 ^^דגתף'^^3?י1יי!מ ט?שמ םימ2ךגיו .,ע&^׳גל ך&ל

 | ! 1 ן^י^^^ן^ל^כ^קצ^וקו ץשיק^ך^שי

 * 1י !3זי/1י '־ עד.ג^נ1ע1צ'-יפ״ג דען ודע" ךיפןגעע) ,־ץרע ןועמעדעעו הוימעע ־מ3כפדיי ״דדמדע ע4ב ייד ד !**יפי



 זקןיועינ£6 ן&שד ^ויצתיז ןטיווג^פ גיוצהלי• ?ז^דוכלו־׳ םעל ש^׳רשא
 המו^גח^?י^יזיז8י?'ד*וז^ז^^ו^'קן^יעי
 ייה ;וונשמויצ* #?י יפ&זי&מ^ה&המ ןיצ/יי י^ו

 ■ך^ןץ30321ו^וןי^ם^5ג8זי *"
1• 

 חט***#? י^9מןמ<^מ^ "

 5^^? ?ו^^^יצ^סיתו^דמיגורךו מנדממו םשמ מ
 מ1!ל י^וווו לגית^ןממנ^י ו^ל^מו^עיסעל^גןנ @151 .י•
 ם*?נ^י^צ)^^^וח]ודס1^זיץוו^ו!

 " 1#ט ,^ץ*^.'^ ^"{/ך^יזי׳אי?׳^ ^">י-?יץ1ר׳*ץ״חן׳-}ח16׳עק
 ,חי׳^׳עדד^ו ן&צץועצצןציןהדע^ךע ןיצ&ו*^ ׳•ן^גדאג לץזת!כ (ב^יו

 ך^י^כ^י^)גמ^י>^^הי|ד^נ1ע^^/^גמדי?
 זמיוי זיו^מהו ^'דןל ל&לס^מיקיודיד זץמעי״בו צן^*ד ויי)רוער ז^וקמ/1*צ
 ןילנמ ההזינ׳ןק^ישי ם^יהיו׳■ ^6וח^ *ש;*!ודןןש וירימא ,;

 ופרמסי ול־אי ו%כו ץ^׳חסיו יוויצב
 מאן*$ן#ממ ה?^%ו ין^יועה/ייצה^גרמו^ד
 ו^שגעדר ,ד&״יו #ןןייצ ן8כןז*מ% ן^(*ןלימ הצי^י העי&ימ ןז־יו^
 רגיה ו<7 ןימ״^ויוהיולי^^לפייו ופ§ל6״זף^>ןוו51רמיז$יע!
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 ]ינויו ס^^גויתע!'?!?•׳'!ה^הלוזיי ׳זיראמימג^
 וי^?^^ו מ^^יו*^ ו^וע^ייהמדיוי^פ&־י" וי|זיי1י*י'(גימ^ןי?^י

 יד* (^׳צגןוטהרייו^נערד •יי^לנז יר5ו ט|^מ
 י^ו^ד וביזומין׳הייזייי^יכז ילינו א>ר ןיועזצץוויועידל^כעה
 מה ? םע4ה ו^ד^ןד^׳ סיגר^ו^ד ונד^ונ^ץס? 1%לי םיי??^5י

 ן1^|ו1ו^^ר^]ו3ם^ע^נגה י$7ימה $לוינינ|י
 זיכ%ךגףלמ^ה יר?<■׳
 מ1§^]י^ו (*מ£מ10ןול]יי ןוק(דף (זי^מו^י^י^^דשימצ
 ן4׳ן^כיצגי^יו^י^ל^יי^ ,׳איישימד

 'יייצ^מייצ^ים׳^׳
 -$ןי.?זי5וי (^1דמי ויויורישמו״^ויה ראצלייעיי ויוסג״הו *יקח*£
 ןט?^5קעיםמ:ימ ו$4לן?>ייווי ^אימא ץ^ה54^ו?ייל!<ו^פ
 ^'^די^תיי&^ו ז*ע^ו ויצממיי^לי^ר'לי4>1^ יע ה#׳ וימ
 ^ישלטמירמ ןד^טח^> זעכיו םומ״^מפזקעיניזעי ^,ר^וע יצ^ל?גע קוצי^
 0ף?!זי ו^'וי!1ןפויימר>^'זירהי רןפ!< !יי!יןז^|ו$דק *$? ס5> ׳יקא

 *ווהי. יג^י^יגצידאדק אגויו זי^י ז^יינ&רה *ול "ןיד&א
 ד^{^םילו%י'ז5ימ^ ןיידצ־•
 ר^ר־׳ ^תבסח1<]יי חמיגישו •יפד םולעתי^ד5ז<י מימ<י?י ^ד?עד
 ־£ יתוע^רינקמא^ןיו׳׳ (יגוי המ^ל^סי^ימ ו^י^י 2$.
 יר8 ןיהדימ(^? שגעו םו^^1^עימןצד ?<ד/<ש יצומד ןע5 קביע םיהי<־
 ל3ד# דהי ימוי ימה *יהא ■$יזי0 1ד^% הו?י ^,׳קנה (ירוניטמ
 עןיהה^ יסי!יו0יימוי<ע ע*דזולצ 'י '' יו^^*מימו*^ קזיימח?

 יל ־־%
 5להומהו 0זמע^ו?וש^ ידה זי$ץ ד^יזידייומימןייד ווש

 קח ל^מו 1>צ 4.מ*>ץשג*£לו^דיגח)לע<יץ*1\ *ידיצ *זע^מז )כ־י^יע/* עי תו*ע1*כ\'2 ♦1* רצד ז41 -ד־־־יג^ !ג *,ח^שה



 י־ך^יד ^ןי שאיי זיי־יזעדעגגש)ס^1ענ0פמ*.*טמ4ו4ץג.י^*,.,ז־למע זז♦ י-פיפימ * -יי^

 עצאוזיצס 1 1
 י^ל ןימקזעו $$|$ן >למ ׳יא^יצניןו^זי*;^נ'!לי **>## *ד ?י*פןלועו (^#<מרמ י>ל!0 י*ל*אין*■^ >ל=ן 'י
 ר״״מ יי!מ ^^ף^#י^^יצז1ו^ןל(^79185
 1יצמ ^4!ןמ י?י וג^נלו לד^דשי ימע^ז (י5;זי ■^1ד♦ זיו> רמאיו ןאסו .י
 $*!$►*@1מ#!*6"־׳1־י■^ —יי— ־4 • •4 -־די ■ • ■״*

 !ימ*

 מ מ

 ימ/^/וו^מטהמי^ע

 0י
 ייכחצ

 ׳״ ^״׳(י ^״^^ר^/ווס/זזיגמהמעד^
 וסו&ד^ו ^ י^9£^ן$

 י4 ץץזי ז1נ* ץי עדץד^יד^ ודי :4י£;3מנ* }יג^ע\^ ׳" גיימ$ץ^ ד>*ז*ד ןער ליי^׳גצ^ 4־י^חד *יי>דצא*יל ועד *י״גמעוי ^



 טייר ־ " ' י

 1 ;מיח־ןי וימר^ <י רו5^'יועת*ן^^י ##1י ומ % |ך|"
 ^עע־'י)!5ד זיייקמו>ערופ_מוכ5 יר>• רממו (<טיןןי יפייפ יד§ ק>^ימ*<ו יגו&ע

 14 *״■ג מהמסו^יהתוהיש ס^ייוי ןו^מפיל דועףי&ווי^רש׳ ימנ>
 י^י^יזזעזי^ ^1דייו ׳׳ הןי ףך^מ םד^ימ1?^ ד^הצר דוח* זצ*דא
 ־יעפע 'קד6ו ימר דמיי׳י ד?וסמצץדיט^ירגפרס0י^ירפ?<ן<ו(ו!ו

 \.ו ^:רחח־^^סמימחד'של&ןלן*5ר^י^ג ^ט^ל״ןפ^מו־^לולמשיייר
 ;," פ^^ו^^'ד?יגז^ו>ו©י}< ^יטןיז^ל,ר^יזיתפכו וי^ועהו ר&ה הר5>\1עו
 יי■ חןיפג^ ןינמשו {♦רוכע ןזצ?כו וי><ומ?ו#רצפיל;יפיאןי1ו8^'ה^ש

 ^^©ץינ?ו1מ (^1י)ו^דס^ש&ו&ו ו$וזצ6 וי.'י£ןר$ל־׳ירמא
 ?צ>*צהמ 1<פיקכ^ ןנןי^די רי&^כ ר^דפ&י םי5נ?ג.לר5עה ןון5ו<י סי^לד ףסלצ

 ^ב^ת!^ו^ב>ד7 8ך>'סןץ88י^$ חגי^חה^אפ*
 ^מיון^׳יממ^ ןימ8^ן§$■

 יד*" 4יצירפו ו$דד<ג^וו)י^^%>ה^מיו^^!י!^ג(נן $3'דמצ
 ז ךיתיו #מל תניפתיו אותנ ימ5 יג&ד תיתידממלריפ !% (י£>יות537ייר

 3^אוזוהם?5'!ימו, י ועייגפרוינצע^ש/יו ^וי^דיןיי
 ידאן

 'לואינ םוןג *^?!,8יטי^•^'ד8א אולר

 ז" ו^ד־מצד״ו ףוצ^ד׳׳ רמ פזי5
 ו־5יו^ו 1כל6שירדכד1מ (*ן״זרלו^מג ץ^^זצ^ש>״כז
 %עו^ע16*8מ^ ״.,׳ריר&םויצה^ורדי^נ

 ד^קכדת^וז^כרמ^^^סי^ר&^ן^^&ע^ייייוזיי
 ^^)?כידבש ^!מציגנא אלןיר ג$ע *יחשה היג״^א ץ׳נישל י*לןע,חלכ*א *יעלפ אלץד 4י&עצלי)5ז ך*ש*
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 ופוסו י=הפ ^עכו ׳׳
 חימירעו

 ישייצ או&ןמי!? ן1!!מיום<<ו ייסצשכי
 מ ם^קןוצמסיסאו מנינוש%ד
 יים!יו י ןזצז$6[ןיו איוחצ ןיפיקחיו

 יייי **ג^עצ ׳■>י^ע הירווי^זמ ?יו^!^ז4די?סזי ?ע^׳/י^איאזי ם^* ^לרדג״גיי
 ־~םעןו!יופו^ 1#טיןצ9ש ק^*6!ןמאו1(#•*)ןי$יפ5 ןיז4$ושי
 ןוירוא ^3׳ו^ומלזן31^|ו ו^ימ^רמפ^כמאד מצ^חמ!ג%ע
 מכףלמד ־•6זוע ומוןד׳ה^דן ^?כו ע^ייי&י^ד יחו ^ דר.י*י!?!5ן

 ^יזעפעדמיויוסגזש״ןלו זד31ן$דוז1!ימ״ק ןייממ ן!ומש;יצו!$

 י<ו**׳זי/<4 ׳1ש<4י-י׳'־!ע^- •'*ר^מיי'5י?י ס^י׳ייו^ר7)דן^ןעי1
 ^גו^צ^ה^־ש^אדן9^">^(ר ^כ^זיוט^לפצ^ד ט^י״^דו מצ^

 (י^1<^נ^ינ3ו(י]דו?נ>ן'ו>צתיו !ינויצ גיחיו זויש^צ^ייט&יי
 'גמושעו ןו^צ^י^זןיייוציו זו^ןלוייע׳ '•4׳י־*"'"'־׳,'"•׳,"׳•׳י

 יש%ענ^קד(<צרדו5^ט^י^,ל^מפןןן5 ןוציחו %30*ןצ
 ג״נןגוץד^זנוצו!יבוזה ז% י4^שט¥(^^־ןו^ יימימ
 יממוי*ייםין9מ יבזועמ?!!%ד*י5!י7£!ע1 הציצמכ ויי5*ו
 י^ויצייי^^^ן^זזדןינ^ו^^ וי^^&ץטז

 ׳• • . ,ן,״
 />יצ) 3כצ וכן רען%> סויפ ו<^ן!מ;מיגיצ חדוו*ןפז<) ייאגצ ונ׳צ^ חפ־י^גדיו יימי דחאו יימו^עגימח^י ןמ* ^׳ח כ׳צי*ין ׳עיר חי ס ו יצ
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 "רזשןועץוחצ;וזרכקיפמבקנעדיזעוו<הוגחב!<.ידרערעדי?ירמא
 ערען^ודןןהועי ^ו^א%ו5ש1ץח%יי^^צד^למרמח

 ־ג '•מי*ד5תז< ׳ז^ז?ו/זלצגז*2ען זמ6מהמ?ט@ו ז3ש*ו>ד1מ86!נ
 י>*ש4 ^
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 ׳י {א״ץ ענמי מ ©!עבדזי)זישמו הזימ דעה1ש ©׳ץזקעהטיעט

 'דגוה״הי^מו
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 י^^^יימי^^מריו^יו^^ציציצ^ו
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 ו1<ןציר*צס(<(?ד וצגגי ^?.!ו^נףיא^יי^ו^ו^ םו5|ג י"
 ןי*0י1<זי£$ י^צס^'־^?׳ צ^יצ^ס{<׳׳]^ ויייענוייזלזו
 א^דזר ^עצמןצו^ןצצזים^^צ&מוצמדדעףומ^תיוזז

 דש> ון׳%]לא זי^זצי(^ ויכ!מ?מועצנ ושנכולנ ^?דוע ךל ןיי׳8ש%5
 זיצי 5וןץוע!ו ^^ייצ ^^וחזש^וצגזייע יי יזיייוממצ ויידגתוי
 וי6ו(די ןצ ׳י יש?(<#י
 וו^וצ ךז^פ *צ&יד&י*׳ שע^>4י ו^ליעי ף^עזצא ךציל ^6 ךו^זז

 ן^צו *ויציבו ^רצ$ו<ו!ו?י <יג11צ ׳.ו&יע רהמ ?ןני3וו םהוימצימ5(ו
 ^ית^ירצגיצוזו י ^!טד^מו^נ^היעייוצ^יו סודאצ
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 'ימגחע^(5^ ץ#{40£9 ^־ ^-ג^ ^סוי:
 '•ירימםןי&ץדיה? ן^דון^מיה

 היל$ת 5זיב וו^^ףמ^וד׳חיוןו^ סוי5י^ יעדלוצן*?^
 !. ־1י^תד?5י7ד 'י^^^־׳זיי*1^^^*1ח^^דןל*(1?זז^

 י^^^1י^ן^מ^פ^ןי{יןצ|?דו'?ץ5?(כ־ק>וי5*ל^ דמה^ד(*ן ג*^ד@
 י^םיג!ו^!ןוח?עוי

 ■ ־יי ^ ןיצגייעי דמעלאמזיכירק י*מי ^*יגע*? ^דמג 4ל !ו1$מ)ו^>

 י1***•׳• י$ $? ויהו ׳ו^יו $שן ר$ו ס^צ !ןישי י1^וןר ך^־עי^מן׳

 ןוליו אכ?ימל )יושיל

 5^ל1?88£1ייח 6חד;>חוססגוקלרן ש^ד
 זעיהא ף&ו• מיצו ז^^8ז^ו צןע^וןו!יד יי לגי חיזמ ק ושש
 ?לי ^לזןןגטזלפשיו ןוהכזוס^ לשמ ?ישדח וששציכו $ויצ$לו!צ
 ו^על!יהיכ??זיויצר!זייק ידג ^ד ליפיומיר^וושמזנלועזיש

 הדעווה
 '1י דב!עפי הגג •טו הלוט* ^עבל ׳י• לח גןלנ ה י יע !*,"■בג ;עגי !ג.-

 ןי 1
 *? י",׳"׳ייי*׳־ ׳גי^ע׳)4״ ^.גגמסיי^ יי4*^ע.״4^
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 ,ונ&חי מנטצמזעיו ןזו&ש יודמייז3יד#יודן#י ק^יו יו*ןו1ן׳'מ
 י#?#($1^י#מנף1ז ינ^וי 1 *

 י<ר^*צ^!ה;י4?/^י^ר5@?>ד^ממ^וי*.•*'<■״
 !^¥ו^דרן^ן^יאי^^מועדי}ו^ציגדעה#;צער/מו ׳ *"

■| 
 11־

 /!לי-רע'.
 /זידגיל

 י?$>

 ,. <• 04י ׳>גיוגסע0יישעו*1ייזי^!היפ!יטןמש

5> 

 #*ע ץילקהאמנומתפ זיו?יוייד^ד י^מן^ףנו^^היר^ייהיו,

 (יה?עיצןו^ד6 יי^ו? ו^צרוי^רן^טי^דדי^ק י ע^ל ו$ןח "
 זיל^ל>!נז* ם^ונ *)!^זקד £

 מוי^^עיעדמ־י לי"
 .ו*55{ויימ^

 ,^אמיעגינגנ/ייד ^ןמז^ןוה&עייד?
 ׳יי9?הך הונשוו ה3נא$^יוי>'$ס ףוד-^י^יימיי^יטיו יי1חי1

 •דירס״ימ׳^יד ן

 וג^ע^ו^ו4^׳.(נירף_^יו א^יפש? ך&^ו^. ה3ויף םהייןעמ
 ו^ווו^&^לידא ו^י^ןמ

 ר־וגיזממימ.
 _>^ל*י^1ל־^יה:

 וי^בייוןיויי^נ^יוינ^
 >י(ג^(נןי7תיםאו<מף^ע1^

 י$ יי1עיזצ<עןן ליפי3ש ל" ־לנצץיל ^4א%1גפנייו ןטעלילמיעיעי ח־לב! ד־יציי 6ץי> המ 1שיגי יהגיע -•ינלג׳ש)י־ז ליפישעל^י

 111/׳1
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 וגיי׳־יזז^׳יד^׳דעזזע •ז<׳ עוסי־ויו!־ ׳^ח7ד״׳/וחמחויזען׳ךקדרמה
 ד^&יניל #ה?יגה ו^וד^ו*1י■ ,דנז%
 ■ ךיזימ ^^?׳^ימד51<ל8נז1דמ זכ^ןיו׳ה זיעדןדד!נל

 ן^ז
 לייא!

 ^(דנמ^חגו^ילי״חמר^כזי^י וגי&נו י ופעמנסיה^ע*)8י,ל
 יהיזחל:סיד^ג ורףיך^ך)ר^א3>׳ ו(דפץיו ץה^י^ ^דז4ג %וי ם״עעמה ו^ד

 'י ^ו?י םקי יזויו^ו^צל^1!

 י 1?*ה *ד־־יכ^י)?)ומלפץי>
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 ^ : ־יעז^זיגהזניכו םוי יעג
 וי8מזמצוי ז^די^־יןפמזירכ^ודהיי^ יסהמ^יןמ^של הנוי

 י ם^מה#^לי*ו<ווץ!0י^^ףמ(5!>ימ1מ'ןיצפ?מפ

 ןיל&ומעדו^זסוגז וידיגו ^(<|ו5י15צ1וי5ילי,ו^ו3ימ4(ז ׳׳סגטהרעו
 9*י8מ^*א^ "1־ ־ ■1־־*־^־־־־.■*״־״״ "׳ ׳ "־״

 (ר?

 י |$י ה$$י1ע^זאה י£$ד וסיוגו י^המעטמ ?יממצילמ^ קעןיז
 זיזגיכבד^ז־זילנכ^ז■.ו^י^סי^ו וע^/^ ^ןזןפ־ומועטי^א^ודו■

 ן. ןמ^וכיאד ו^געז **י^י ^ידיעכו ר§ישד *היוצ&יעלו 4^?ד^ ^רי>^נ'
 ו1י*וןיף זימזי^ןווומהה 0יןיש ומ^יו ׳י קיועי$ן<י5ו ןועיזי (4לשמ>*דמ

 ב*ן ו^נעינןוווהוורוןימו^ייהחזויהצוע '$• <ביד^ל ןדגו יה&יע
 '" יחיו היו1? ?ןח ^עדיו ח5ע ^ד1 ?ו^ח5^%ו ה&יצ
 >יעי* ה^למאיו^יר^ד^ןהי!'זיייל <\#ו שד ז<שוצ וינואל שי/ילו

 ןעפו׳."(דמיממצ^יפ מן^ך$^ו2ח|י-!י!?יי
 ל"־ ־רמז ^1ע -,"•*]ע *._,״״ 4 ^ ,־ג" .,־|יז*״״, .



 4**ז

 !יגיסמ^ח^^וי)לכיע״ד׳^יףייו ןו14׳אנ*׳ *לןייי*דזימזס׳יי׳׳י־רמזייו קייזייילקיי —י—■פי9י(׳1;*לימליזזיךיד

 אד^לה >י ד^א'.*^£הרח5זכדרוי יי15יי דגמ?1י ין־ו^לזממדמ^ה בס ייד^ יעכ
 ^.ה^מ^רמ^^-יז^^יימ. ־׳^ף#

 געמיו י<מרק ?מזיגז* ק6גו ־ יל^?י*^מ ה^רשא*^יל^ויגדזד!י 51^1
 יזייוימימויי דע #וומ ליןרוחתבי1ויוא>?ד©מ ^ןיי^^ז^זןגד חניו5מ
 וג^ד^ל^דע^זיז^ד ^מ^^מלד^מ4גיח,םיד?ד^חר}ךי מניץי ^ךןל <ץולצ

 ן**צ)יף י

 ל&ותיזד^דרחשה^^תג^^ד^ה^י1־ז*צ?ל ןי־ו^ר ץיןקףל י

 לע ולן?^^1ה^ס>מף{^םי^ז*יו גמ?^ח ?1לץכ.יחד'ו8״*מ1 י*־
 4 ייחמ ין^93יט <^היד^>ו^ד

 אן׳^נע ^ו^^פטו^י]וש(<מ!ו^ חוי׳ץי ןימ^מש^י&צ
 ר)נ1<*וניחיו<(יפ)ווומ<ילס ל^^הןממגיידיו<שוימוש/זו וינויד
 ׳•^ן3י^ ^וליי 5טיזר י^^^^זי^ז^^זהד&צט/זופ זרנ^ל^ובי^

 ־$ יי ףז^!{•.ד^ל ר&או זוי׳ןףיד> ףר <\ו^ א״ווזדה לנוידעי יפ?ה י

 ו^ד׳ד ןויןלי(ל% ?י רופאו יי להא^ד^©! המ הליגמש
 ,׳*וצא םכירחא,א?ד*וגו !יוה זיד!ו !$7•% יא^צר^וייכז^ע

 ־־םיבועמ ^דה ה&עי^אמויומיימ ?ר;>ינ^1עואא<4ילאו_

 .י״וזמעי^דירימ יגצ ל0)ויו^זי|\מ(<1ול| י^ע%ומודאאל
 ׳ י *ג© אלויעגגו 1היידממה^ל ווינימיןיצע6וי$(1אשנא ןסר >*;.

 > ןומב^אי© מומ !יפיפ ףוס דע^ולמן{*כ^עדלטפןוהא.דזןי0^שמשכן

 " *יג3 ^מן5 סיעגעלז** *על)0ש *מץז*י:פמ הלצמ

 ^*•י מג*ד0י*3י ^ןימ יהיל *ןיי ^ 3ג***יד *~'י ליזלל^הגי^ •^ה1?<ןצזי^יל^ ץו?זי ז*לןייל *ינל^ילייל ללמנחד ידיכלנ^



 ¬ומי

 " ו^ן*!^עץזז!ו^י ןל/מ^^פ'םיו$וויו ןוד1?עדע המרע/<
 £ ובעריו ןור&^דע יצנתאי זרידויזיימי&יד !#מ היקזחי זחוי^ ימו*צ
 ל * י5ין* *וב^יס?;!לדייי יל*ו?<^ויו ה1^ל?מץדן<1י5ין״קה ערכ&^עוזעגכו^

 ו?1ו<ז1ץצי!נ י!*^ו^י^$3ו^ ועמשייוועין^לויזימ
 . יו^וףר^וזקיקממ ו^ייהודיו^לוזפ־׳וייוע^^ןציזרמ^י ,דיהמןזפצםילו*־
 ^ ־להי (כו7ה״(*ו י^יד הי^י^/ו^יל^&^ד^^^ייר^^ץי^יח־ו^לע
 י יע^1רןו^?כ>0־ילכוע(^הי םיןלמג^)רו וי^1י^וכי^זזכמכו-.'^ע^<יפק>ז
 1 *•גידעומכמ>^ריאי%יןפו י^ו^^^מו98!|ה*1'(^ה(ב*^מ סימה

 %יז^3ו^ימ? י?>^5)2׳ו* ם^ייצע ,י ןוציו&׳יי ונווואסס^׳פעיו

 1 שייי ןזרהשכ !^דהכןמייתיגגי ומי (יני^רשי^יצ דיימוצו (^ילצצ^עי
 .י 1 6י| יעט©'? מיומו^י זיימע יויוכשיח $לשדצ א4לה ץיידזץזיגריעד זזכ(ד
 " ^ויון/צןיןיןוי^ו"ךל|1י !ויר&יו5!^י$^יו.

 * ׳ ** '־י־־״ ״ '״^*-3♦* * * י׳ ג # ^ ^3!י^־§ו וגיפי הדימזדמ י %< ן@*0חמ יימ^ו על5
 רממו$ז

 ן ־ \ ך *?׳ ״״^ \*׳. - ןץ* ? ״<-י-י -3*' ״י ״ * ♦7'

 *1ס ךט)גכ ט1)}ע ס^״עוי %גן^\>וע ׳• דןפ*לו !יגנע0'>ככסה^ג >>מו י7)>פגג0יד^>?0י>כצ־ד־ט>נ^ל ^ל^פיגפצז

 ׳י ג*ו0
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 ׳י \ל 01שחי יע&^י " 0גלליעכשלפ3ע מבלי וקעש ח]!ער עפ)ןוז♦ עשוןל יון1 וחלגי 0ל1ש ז*;.3ייזיפ*ייק) 4 ©מלפבמ*>

 (ז&ודצע/ג^י#^׳!^
 '־־""־׳י^רן^יגיציז^^יצד^ג^יט^ד^ופצדפהמ

 "יי^עי(<רפש ןו)ממע6!1וי ן56 (יי יס^ןיי^גיוןלמן >

 ^וו

 >רמ!

 ך^יי8^ף^ט^(<^^יהןפ6ו^נ•)י ץ
 '6ר!_דאזון)י יגל ןוןחצשח £ 1;
 ^ידצעז איפמ ?ימידןי^נןלו־יח^לע^דע שןציד ל6^6?ד הג*?^ד ?צצ6^רמ*ד יי ךי

 1 י £

 %ה|3|*$08$ £
 ןצ&׳^לי ?^ל/ןנ? פ ^ור>5^^ד 6^לל?<מז ם!^ב ושי^51<ל דשן^זינ?ר ן";
 ^וצ״ו^ן^ו&ןו^ (^יךןייואאמ6^ ציו^ג {*;1$ ץי ר^&ול *"י

 רש!מ65ילע1^**<ו^}ך ם^1או1רו^^^ע**זן<#שומ^מ6ו^^זצזי7ו/47ז־ ־^לי.!
 מומאועימי^ללפייו9ע^-ונל1^^^ \ ; 1

 * ;ג״גפו 0י1ך|׳ה $לגל ;גייעל ל>? (ןילעפל ללל גילעיו סש עשי לעזי 1 >0ע למח יישעח)לעמ שילמיימ 4חו ^דעג׳מי ל לענגו



 ו&דגואלהממן#
 !>' 'י״יעד (^ללה חס^ינ^׳ר ^ז^ד^י־יה״ח ׳׳ וננ׳צצגריז

 *י@^י
 1 י -'דכיינ> י/י^ויז< ח{?די^דיר6ו<ד אמ^ת י5י>^תפ?דכ ־,!רו^צוע>י

 י^ל^^יב^^^^ל?^דו)^ףן(<ו'יכוומ{!0מל?ל^פ*ז
 *1ריוגמ ו£5ר ר#$י דש ןוהיצ^י^מייהמוזמ י5# חטצסייצעמ
 זו^מ^ןיזעןפ^נןוןעמ זוהיקין**)זוזיגרי־>ע6׳חמ ?ימיק (<*8^>עקא%ןלמ

 ן^]זרי;צה^ונ(וזי)וודןןעמ)פ ןזצוחח יממ*י18גלייזמ8?? ייר£|$!ו
 ^מהןוממהמ^ל "?ו&ו ;זמיזי'ןי^דונייי^ ןד^רר^״אמ
 ^׳ו^ד^גמצו^רןי או$ יר&ןלגו ומוקיימננ^^פעו 5ן<מ!נ
 יעימל ,י ^מ^&ה ן^זי/^ו1#^ ודי־^פ ל״ע
 ונצטר^ ,׳!יזוום?? ^טמירהיוד^יו^לו,^ךישואיר ,־ןלה
 מנ5דיף וףי$ו ד£^ןזז1לן״>%ו דןל1ע*ו ו4מ קז4?ן53ומד *ר״קש רצ;ד?צ

 ^!5ץי^^^א*^^גל־^^^ןע*<רןישי״^מדגזציעס^׳

 ^ו^ן!מ6כ^^^^^כו<פ11מיו^מ^מח !%ן$$
 וגע ו<ד^צ ^טויד^ו^צןזכיר^אי^^^^^ןיג^וע ^לגיודמגעיי^מ
 15. וא*־*ורע£ וייצע1ן>*ד9 ם?ינפודץדפוו^ע'ן<ש;1'י^נ^ ^ויי
 ן^יז(^מ^רמ(מ?י^^י׳ם^^ם^>^!8',^י1
 ^עין/ו ןע%ו!׳^0*ן)|ו
 ימ%51י1 ׳רמישו ןזהש%ר^(ו^יהיוץכפט^|ויא^רךי

 (^^י^ר^^יגושלזעזכ!^ ימיל ן!מ3 וצ^80^1י.ר י מ^?פ5היי/יע׳^-
 '" ל71ר*±)'ר*1**1<* *.*^^,1. ״_'.- 1 11 ..••.*41 ן 1 .^ ,4,

 ז*יגי(יג* *ח ^וי3ג? ךל ףזג* ;,*ן*** *ל #ע,מ3ץ>

\ 



 ץ■ —ץ־י• ■ץ■ ***\ ^ייייי׳יר^וי/^וי־זוויו^ווי/^
 וףנ!פ םהיןימ^ו וטי^המויאעמיכר־ועו ימע ין!ו?%*י$51י ק&נ י

 ןן^^״ן1^י^^0^!^?ן^*^'ד^^^ווי5מ 1
 ו^ד *<^ד^ ^לפמל ^זויתי ?,מ^מו ץציור ^■^56 ןיצ^נ
 וממוינפד$יו ם^א?ינג?י'^לו.חיקי^^דע^יז^.ארדקל^־א^וזז^^ו >£4

 ן%וןו**
 % 'קויי^וע וזעיו<כו*1 א&צ או^{ינ^^גמה1אניצש

 סיא5?£ע *הי ימ15 "

 ^דיצמנ מד'ן מ^ד1׳ יןדו^&^ר^^&ד ןוידיע ןו^ריצו^ד^יימע

 ^ידממעננמיר ה(^% *ןו&ו^ו <$%ך1ן2ו ע6צ;מל
 ץי5זוו הייזחה וו8©י׳׳ ו^ייע ןה^יצןייו איקש ייצנגיי (^6(יןיע •החאו *

 ממגמי^1תי^?מוכזידי^1מ^^6^ (ש^9מ^#זיז

 ממוטי^ב^/יציו^מן^ש^••^•
 ן1וי^^.^ן^הףם^{|^^יןי(מ]>מ ו</שיצ^צאדו*3*1
 י^ירוו׳^ןי^וז^רו^ןו^ין^נצ(}^^^^ 1
 זי-ו^ל ונ&רןק^יעמ ז^ה*^^1^^ודוז^דעו ^*יהןיזף^^^ ״־

 ^.>•,1 ד*- ,.די,-*!- -.— , .✓ -. ן- ?'-*-ד— ז"—״-—>**-׳ .^ ^!*>// . -*—-> . 1 _ .. .ך _.

 וופ
 רפל

 י 1 1 . ץד• -ז- ץ*ד־

 'אלי *ל (יימ* ועניב־הי ולפזצ6>^ד?י ר&יעדןיצמלומכ ?יי *י!5ימ%ז

 *,־"'■־־־־— ׳־ !ל=>'?(יזז ץע4צ)ןיע!ג דעע>צ *,*י)נעיז4 התימטי ד־ע*ריש)ליןיניליג ז4עט יניד *היידזי נ9יש> ירנ־ ? לדגע>י3 זעע•*

 |י*י 7'•1



 ־לפוגדו

 !יו!ז^רה^ט^/י)י!38ו^3ו,
 (#זי^^ם#ו^ו^נ^ו^^.^
 ק׳&היו הזימדפהס^ד&נמו !<ייוטשייצן1קת5 ?^!?1וןיל/יערוט יהי

 יזיויי ד^ה&^מו^ומהו סיצדעוג ועמו'אנזיו^י&יי^עחילפמיל

 פצדו#ף56נז !מ* ^6יד ח#נצ/יןצו3? ןמאיו י םידזמוריפ (יוה* ןמז
 ^^ע^ח'רו^(*כ;^ו'כ}ש׳ד היז^עיצ&הזמו ו״ידחעאןימ
 !ו&עורימ ץיד חלמתפן^זהגאילזח קזפגי ןאמצידא הי/ייירזה ן׳&ןזפז

 ג 13^י^?רח^ית5ד־
 45 י>נמק^?י^לל
 'יי■ ז^עיו ו^יעןיפי(^ז^דח5ז^>אפ^זיממעקזיייו'־^מ

 ן}$$וי ן^ן׳* ש •פז&זע $6י $ו ז^&ןוה/י&או^ קיז?למא9יןצ

 $זיאזנ!ןויר$תו^ יהוזצפגימיעמו^י י5>* ן6^וייד£י)יי|*§* הזחי
 ^^ו^יםי^^פ^ןעריחמ^^ז^^ייאיינ&ן

 ?^לוזדי הוהייס^פ •לכחג^וול^ל^,
 54**י ׳ ", ^-"-,^ךחמועג^יזולה^ז^זונחגההל״&^והרגח^

 !י:-־
 ביהןין* איהרצמו א׳דטלטמ שפ58 ? רו5ה הוהא זומעב ,׳יויעידזו י$אז.
 זי^לו הי^^^הי|ימ1?1י ימ^יצוהם^ןמןז^שיהצחויחו
 ומ^^^^^^יז^זי%?ו!י? ן|?י1גמ?׳ד^?
 ן55מ ןז״זיז מזונבןוהךע^ו'^יפ יידגהגיו ףי{!ןי היה^מי אאחשל
 מ?י ז?יוד\^ע ?ץגזגיכ^ע ידע%נמ ?]יהו ,׳ח^דע יעו

 -ןמרימעו^ייו^דחהי^נ/^ו * ^!שזדי^ז^מז^^^^מ^



 יולדמאודיע^ןףינ^^זמצעוק
 י ,עי^ה^^עיי^יועיר״ו *ןימפצ
 ^מממ^ימיל^יליוי״ן״ןחזי
 £ ף^י^וי5)<^^לןצ(נא
 שי^^פי^דו*כ^ציחג1

 0^יאףפמיווהי ^גיםע;י׳לגעגו

 ?ח&לדי^ המזיו ׳.ו*ג5יע ןו<ג8 י^זכוז^
 ^^^ו^מל^י^גד^סמקיכ ן
 ^>יציומ1ךוימו1י'^^זד365מציל,לי4< £

 ע1כ>

 ״>׳!״ - ^ ' •מ -*־ 2י"-'נ."- ]״^ '^ן; -'1!1י ׳י׳ ״<יי׳^4?.. 1^ /<!
 ק׳^יו^ךביך(^ י^חית !*ח1מנצ *דיט&ו ימוק ׳.ומאז^פןזלהיל
 די (לןירמ^מו^ינםןימ&ע ן^ואשחככןיניהה ןוזוד&ו #*5
 רז^ףז^וגי^וגהח^ י■ *נה?*מן©ו ם^זוהרקץוסמוןהי(^ "
 ןףן!׳מבקין?וסת^'דאומי ו#וע/!<< י^7וד4עמ?\מו8פמ^ע ונע .*י^
 , £<$*ידו

 ל^%^י^^י^יי(^יי^' 1
 ^םחןזיינתמ'ם^דש ימימעיזהמ ו^^^ו>מ^<יה\1^דועזמ/יה!4ל ן*נ?י ץי

 הויישמ ןל?פי י^^ימזי^^א^ס^מ^ו^^וש6 י
 ׳וצומ ןמוןנילמ רימא הימשד%^5? $י1ע די5ע יוהמיד

 ח^יןז*'יד!^>^ועןז5ושי ויאאדןייו ^^מ־ימ^ע $$ 'י1
 י8?ו '^׳עןוהלעה^םימזוי^יי^שז יו^מ(י/ח¥ןיימ5

 ,.^ל******^4-*4.* 1.1.;4*^*4- 4~£4.44**24^1444.* 5

 , {״,4■עיל^׳הוכ^לס) ׳.0)$ך31 עג 1עיעה׳עד**• דמידו <נ4וי,מו* לעכי*1 ״**״/ מיימע>עי**מ>ייה)־ל־יכגג׳הי •/1<י,.,>
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 י!יו!

 ־ץי
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 *הי• .
 , , (^,רועמס^^ג-ו^י^^י^^יי^ה^־
* 1 
 " !^*חימךחיי י•*!#*?*** ׳^*^ז^ימילשןממ יולו

 מורצ^ץי(^יצרו ׳•>^^ו^>ז0 ק^דענשוו£יכ!מו

 י"* (*45^•*^ ^^ףו^ייזי^עימ^ו ^^י^ימ&י^ןזגיייך
 $* .׳' ?לדן<ש:5>דו '1?8)^ןו^י^#^%>״^הויה!ןממ
 ׳8""י" >ףמי^ל ל)$ז 5וןש% םהיצרפ הןוי^ס^יטפ מ5ח ס^נעל^ינן 56עי_

 **4 ^.*?י:,,
9* 

 י^^ויייממ9י88י, . ץמד&י

 ■ל""• רזימגיד ׳•?ץד^מידפ י^יזיו ^ג?%*י!ן? ז!י55חז 'ןווזויג3/יידי4מ^)ן0צש
 ?ןן*ה !^1ע5י^ו ןער״ממ^>ע יגרןי

 \י *^4ן#$^מו ךנ9מחעלח^אי.ךל^ם5נ^מ?ז

 ^ ^מי^^יע^ו־דיי י^צועיד^ '־^ע5יש5י ^יו ךכיעלכ ןול^זמקו
 %צ י*יו^זךממ אדנמע %יש דמעויו י3$? ימךמשיו
 זגדביפעמ׳׳ שמש^ י^םדג^ם^ז^^^^י#ו ףצציז

 ע ־1עמש י ,׳^י^^^אזי^ממןמןידממערזפ^חבו
 י ^,׳^/ישצ?? יינ^הומויי םייה^ןיציר ם1ןי ל** חוזידשו^מנ

 ^ ל" ד$ע )1יצ הדדמ ך\ ויהי ?4 סנ^כ;עכ0) 0עכןע>כ ן/פזי* ן^ה דיככע ע> סגמזע&עע םעכעו 0מכע>*\לןד ^פי*פ



 י<•*-* ץגזר \ ד ימילעמ '" $ ך^עי 1קח ךל״ע ימד ךידע -*־־יגייסו *ח דחו \גצ חח דידנ£> *43339 ל ךדע

1 

 ל^ע^ן״ןל^ד^^ידז^^ק^^ש^^לע0ן|י ,
 ;י^ד?ע 5ז^זי 5מי ,ךל מי^מ5 ימע .-^חיצית ד״כע־^לו^י/ויצעעד יי־
 י^יייורא !*י^אויול&א* 16 !£*חעט^לכ 1^

 ן)^*£.£•^1 1^״- 4 \'

 ?ןצידו ת*ד6ןכ דגלקיפו^וגע
 ץ׳ע^ימ>^ד5ץ דפנ? ^מכל זי^ו^פירמו (*מעידע ^■רפצ"1? ?4להמ

 צי^18 המו ^מי^פן^צ^וו^ןיעצ^אימעיהומי^זןייזז \
 זיצמואזרד^מ(<דהרל1;5 ^םע^צלידוי :

 י ,י !1

 ו
1 
1 
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 ד^83>>י^8?1^ד^ ז^ד0$^891^)?^(ו^, £
 צו)ג!ו יצווד ףלה ילפונידגג ן}ד8וו חשמד ןדחגמוצלצןיל!כ1 יפ%>י ימ;ויןו
 ** 9 לןממ שיזד !ו§1יה§ו 3מהמ ס!ןז^1 *וימ'יממ יהמה $6 ?מ \י
 גט(ימ^נ{< ץל מדחמאי־5ןך4ד(^ע^דנמע!ד.ן
 עיצן יוהו !^הויתזייממ סזדימגז וכוועק׳ל ןיר ןי*4^מע^ו ■^י/<©ו

 !ד&ידי ןריש-ל&ו אחלי דילי^לרח*^־* ׳,.

 עועדדן^ואהעישההפןו^יוע:ן%מעזןוץלן1ן1יהועערהוד^ \1

 \יג^'׳ ןיןל^דז ןזעלעי ןד^כ וייעז ומכ4מ עוערלןזנמ^
 ץי^חסגנפל^יפדלפה*ז4.ךגחז^יי^ימ^-^יעד;ע)פ|ן עחגלגימ לפ£ ן^גחיןלדי'לכליס&ייי^עזפ^ו ־ל־־י-ייפילל לולדחי^יג־י גיעילץיי׳



 5$?ף<נ6!ו
 1" ג — וי !מ מ#יי /י_— * .׳_ יעה^י^ש^׳ח 7וז ומגשדודחשזי

 י ׳ ^ ** -ר [/%*״, ^\ו-״ג ^ ׳ 1 5 !ד:
 * וממ4•", גזי^׳^מי^^ו^^ורעופכע^^יהי

 נ -!׳ ר : 1?ג״פג

1X811 ־ו"־ ו" ׳ י^, 1 7די״* יי- * / — 

 מדחופ^פי^קי^ו ירפמ1יפ/#8
 י$58ו ימע י^חיויגמדןןו׳ו^ל^א^ויו ולגחדתי

 אכיק יפז^םפז<ר זי^ד^ןןיצו^יפח וידב?.6!^זכ^ןמגצרתידה י4רו< ^ד יו !,*יצנ
 מצ ןייוייי* *׳ ך*׳ץ_ -

 'םרח ורו)?יר^(ך^?ד{<ש^ יפד^ז*,ם5מ4ל^לכ זי^פי
 וימאפטי&׳ןייזז ן^קא״ופה |$

 *ח-׳'"ר״י (";מ^/דח !ע >ימ חי וירימא
 ו^ומןמ^^ג^וןזן^זיצןיומחפמ'ייוןיפע*^1!!'וו?§3^לנ*י ,ר^לייגחו
 וידודו י יז^*י1 ייריקי יוממפ¥

 ףוזיפמיו•^ \י (יקזווןםילןויריק 1״
 פ 8פןם/וגוי6םןו!פטיפ(לרו ?לךו6יה0וי

 % * י ׳מ^ייזוהדסלעיח׳
 *לןפ?מז [.. •׳ ןצופירי*

 • י/ <ממי ירזמ&ר 3^@?פפ
 ^ ^ג׳י5ע ;ס £!> -ד־־-יג^מ)^ *ועגי^פו ׳* /יי?׳ ך*־י"1/ דמז* ל>ע:מלגכגל^ימ*י> 0וןלג?צפ <ג)ץ>?1ל 4״ע>ל.ויו "רךדי*



 %יו*י$י ינ^זוי יוכפצ^ע^מעוייציד ול דל&טזו יכ ^ 1
 יזח&יו^יצה י%?יי^ >י ק קכ 1:^5%^^ יי ו^1ףמ 1

 זיןי^רו י*ת5>א {<ד^ו.׳- זיי/חל^ג יג׳ח1< לוהי^עניןלפי מ^־מ?עיפ1ייו טי4 ־"
 %יי^ל ילללמ ז^ז^יגיוכיגק ■^ד^י^חי *ג

 י"•׳ , ...*..- .- ־׳י ״-

1 

 ידנ?ו דו^ז פמ7 *^^■?^יייי '^מ&נמיירמ ץי0ע* מזי^יזמצ
 (^%^ל^י^דאךףמ5^עצ'׳ דהה ךזיו ם!מ^ךויעדעו דוץ^ען^לו*דונזמ
 מי9יו תי&יעז אייריע יודןיו ו^יציסרוו ןמ^ו ו*פן^ו י־וי^ו יותא^ו
 1000 ידפ)? הי5ש^הן^ד ץי^גייומי 'אא־חכ ירוטו חמ5וע0
 ^נ?העד " י 'ו^וו*1**^

 $ד(י^עמ!¥י "טבש ף^ךמעלפלפי ,.
 עיו<5[וו?ג^מיו^^ןו^י^^מ1^ןו1וי^ןו^

* .* 
// 

 זיגוע

*0 

 ^ וו^יממושצדוסי^ 1?<ךי ־• ןשילפ^גד׳ן5^ םיי^מידןש^&^אקפמ סו״כ
 ?והגיןו^צ^דהמ ץומזיסיו *<^מ5> ץומיי׳- הצ^ר(י)י ם5־סץ*?.ה^דע^!ו?כי^י

 ,*ף
 \זזי״פ?<%>{זת\ז?ה\^י •.וז^־יף-וראוצי *
 ן|ו%1*ו ןחעוי (י^ ןיןמו ןוזיתרייצט ןי^וז• וי&פע ׳יויז וידחצו^ראדע
 י^נפיוו^ע!?,^? רל^ע&מ ^ןגפ^ימ ׳יךעזןין8

 ־ י>י^פ דחו יג%>* ;}יגל ד ח ןושידו *יפפועמ ידחי פ)1*פ>\ילייע ך;כיפ *לע♦ דדפ?ל עג?יפ £יצוע" דדנג2?0ע ןי♦ יז-פדיען ^ דדפיל



 $£^^****# ד^י1*יפ2י]־1 ך״י^יי 1יי^ *י׳ *4־י-^״יג^

 ןוו /£/ו*1י /^ח|ויייי^^י^י| 'יוייו^ ץ "י^״י>' י

 ׳4־יה ץ?עתאד ןיח> מריקע ופילדצות אלס ןיצ היידאמכ״ןדיואמ5
 ׳יט1ןל ימוימ אנא^ אאמ״ןי^נטאכמע ילע/ז

 * י^ץ ^׳ריפ חגעמחו ^ז^סיןללהיעמ&זפה . *

 ו ו * <

 " ^גיד^מכ ה^ז^ןוו^^ו4לד
 ;יפי!>זאו #ו 1 אאכוחמאצאו דפ^זסמו אטנ ^יצ ?ונוי !%'95]יא

 1 ^ יי ׳ןיי^א#^^

 י*# י£נ!ל]5 א1לד6לדא!דוגי י^ו&ילןר ^לי/ד יג&ו וגי עלסלומ ולי יעדימו >יי$
 *דיפי

 1 יי"!# ׳•׳!ןס׳״וי(# ן# •יי /ן וז*יןיי) יו /< >> ^11 י' / *׳ע'/^ 1 יי . . ,^,

 ^דדי^ורהזאןילפ/ןא א/ז&רזיןרומ־וןל ןמ וג^ז(^יו1כ •■ ?י5 יבןעז^דצויד^
 צ \ירחצםוןל!ימור#׳י*>ץמ!נ>?י3$ל1 הצ(יכ?י^%>1זחיווומ4ןמ

 ןיימד אח&ואגידגאאיזפ סאיונטש"]1!? םדיזהו^נ זטאנוואמח ופא
 ויערפמ^ד היצ^יו5ק5,^^^ןמו<^ע?ןיצהי^<יזיייי)'

 סוץגפ^צ סיחומ^ ־'1מפעי ^ע-מל חזל ^וגפעי ז^>ל%ג1צ חלפיו לל-לגגי יגפ ל>$ג^ עע1 "±^>כי*ג1\0 ^ חלגפע♦
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 \> 'י '*11% זיד׳^ד ז^מיש/יב^י׳ג׳ום* ן&ו 1מןיי ן&זייחזנערונ הי!* י*§צ§
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 יזי.
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 . . 1 זמ(^)ז<*©^5> םע דיצנמ ארדמ ן<^י ז<?החעו ןיסח מ־יצל
 ר^^הזזו^^ו^מ^נ1וי^^יז!ו^^ו!<שי|*/וי^י

 יי *£)? י^ן׳^יתי^ ו>ח 1
 ;\ךן

 זיחו

 ן^רזישי!©^ \ 1
 יממי#*
 מצוו^ו^ו^^ויו^^^וזמ (י^83> 9ו#ד*>ד<י$מ

 !ך?3>מ י יג? וז^צי ו<8ףי5^שיאו<7*שמי *לכצ קוא*ףע
 "4*""',1׳ '^ו^מך^ן?^׳יי*?1ות>יי

 וזייי!?^ י ׳•ע^יג^&ך^ ן. 1
 'א£עצ ןימ% ןוזיי סאו}י ד^ז^לכ ׳ירוע 1ןנעאוזל יןזינסגח י5ען וזמ? ״״*

 !׳*
 ימ
% 

 זו|5|ן ויוד

 ?*י י)*1

 יךיל^כ^דןכיד 1*8)21? (#5)כ,זון<5/יו*ג6ו *ק־*־
1: 

 11״״ ג

 וו׳יגי
1/1 

 *י*ז)
 ^"?ווי^י^^עו ׳•דוע ךיניצעש״^ד ךעאצע^׳ות^ע /וינג"

 /* ״״>׳

 ק*6^ חצי|?צודו זוצייימכ *ימ יצטיו< ן5?פד ׳•הויכא ך5ו!יז?ימו
 -'ןמשמגייזי^י מ>יי$ן> ה^יו

 ןפ^^י(ו#ר#!1(יעד(מיי>י יין^דיי^יןייצ^סיועא
 איאד^ןי ידאךי^י יושאמ^&ו ם1^ ^ישו<ך>ישט!זייצונ רוע

 ,־ץגח זורורי יגחם^שג15?ו^ילגר םיי^ז־ו^ !ינח ׳יימרק
 % 6ןיירג ׳מ^

 ירא ןיוינ י)^י2>ךג1ו זיירו^י יג(ו םרןעעוגו{>8 ד&צמ %ו'<!וו4£1ויערא
 ,ן^ץ^מה^׳יואימ^שאןו^פןש^ןיבןורעידרועןזפ&ו׳ 1^7

 ■**״*' " ^יר^!^ו^8^^8י5('
 זהיקלרלס

 ןג^נ^ן^יוע4^י^ ד—י^לז־יכי $41די יצ> ן^ג׳וי ונ׳י^ י־־־־^י***׳ו *1 ןי ץ ח

 \ז\י׳

 ו#

 י ׳*£ יי** ■
 ;יפיקתדיתחרז י*י

 2? י^י^דז<ץ^ח ^גחע1 ןדל ^ן* *£***> ץ*וי יןד^׳ח

 מ*
 #ו
* 
\ " 

 יז"



 םו^יכיס> מ1^עגיר אצמ
 ן ^ילח ^דן^מץ0ףמ^^ן^1^ןד?!ן:קא^ע^מא6

 1,\:(י״^ישר ^ו60*>־ממחדי ם״^3©אי5^^^רממ5יח^מ^קת^>י
 ןןי^6ץל656ןואיומ1 ^^בנ^>(ו?94מו^^

 ^ ׳^ י 1 -יז י* י!יז^י^ז ; '*^י^#ייו

 ,. םי^סיצצ אד^יכו.׳• ןו!יי^1נ> ^1וזנמ קו^ןיכ קח5 ..ז
 %- מוכציו״גכמיכצ זי8ימ'!ינפמשו יאנע ו^סאנהמהו אאי ימימ

 >וי ח

'1 
 < יפ!<ו אחןועדו יצמי שוקיגו יהמ^ז^^ד העי? ז־^יפו (*?רצגימו
 ",.י מה?^{יזד5^>(5'א^{^מסו^ו^פ^ןו^דזל

 \ ייראצ ן* 'יייחמןי^,^אגוכש^^ן<%ו י$$ צילי!$י
 !ןיצמ ןמינצ ןמ!?מינמ&ן^ל^אהיד ד?ד^נו^דוע דשמתילו (<$*

̂ ,יימ
 ־" ל^רגאג^ה/ואייפ&יו

 3 ףו^^י&^יעלמאמזנגי^כעמויוירי
 '1 1?צה יי אזיצ ןזאגייגאיצו <ץרזצח ן11־וי1*ןן
 *כ'י.^יט^'יז*למ,מ*4>0דו\7זו*מו^י'1'דג9מת דןוו^>ןו,ו,,וןווווןו ןןןי)ץן,ו ן|,ן^>ן, !.!1,ן ןןו1^^ן>ווו,

 אועד^אמפ^
 יכוימי

 רצו!1
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 ^עירזילצ ימינןישו *^'ד^'דיזכןד!מ*דנד^ד'8?ן ך5י?ו*ו ז^יש׳י^צ קידי־)^
 עוני רוע יוה י■ ךיינמ0דקישעמ^׳$ו ף•/^ ^

 'ז^זקימ ה5פדהו ר?1ההו^^דזןמטו^וןי'^קי^מו^ ־"
 ־*׳ 'ימ^ ןטגררו ןטעפמ ןייועולו ן^ע׳?^ (0ד§שו{יפ^י "

 עדונכו

 ^^יו^יל' וע$!^י810!גו חינטזבוניו)י]יי3מזו1בי3שכ
 [י(ר*וז איוימ !׳"י* אי>*1> וייד חידי•

 ידאזעימל \

 וק*1

 ד^ ׳^^(י;8א׳׳ ^ג1דןל?$לן?£ו 6זיגימ^י^רןיו *ן^ע
 ךגזיהזול ןס&^י^זו ך^דע ך5וא ג^יצ *יג8.ו ג־יר^צ* >ידמ*<
 ׳ייאיפ*ץןוז?8>ן 6ן^יעום^ןלש ^ יתפדהו/׳ ךונידןי ^יו^יפו
 33?, יי ך#יצ יכינ^טמ ךינף&או ךינ%?נ ןימקע י^לע ימיויו
 עק_ח;מ^3י^מ^ ין^ יו? הטמ 1סי^ימ{<ו ך?^פ ,יויילי^י^
 ךלע יריד* יהמיב גיוזייז5נח>< *ר&ייו ךט6 חדרי^רי ךמי^חיייד^ י!ייו ׳יךיל_ ן ן

 ^51 ן$ימ8מיא!צ ןיצינ^^ייח/ווכוח םימ!ע^י|זדוע^5י!מ .*

 ^ ^ — 4. >. / . *._1^- * 1 ־!"״ן■ _ 4 _4_^ • 1 ^ ! ! .* 4 ^ ״*

 (?"יןימוםי^מוהןמעשס
 1וסצידועימצו

 > י

 "ל7^דזעכ1*זו
 (£1'''*'*יי *י !ד* וווו׳

 '• ־•;• ^ -1'•■£*^ 5/5.
 ויו

 ו*״י5 ןופיוכי ןדופירש ףא ושי
 -ייינ׳ג׳ *וגו8^;יד;>10417דו*,4י4ח>1*י*נ'ן* [ןיי * ן**> הזמ-יךדי■"*'^;"-"׳*.!;-

 (י*;/

 ט

 *י

 .ז
 ^ ־



 ויגי *•ן

 - \נ "•'* !* (*ן׳,ויוי,ויי׳־1י

 ;. ידיכעשו ת!\ומתגמ<ךע©יפיןית ךדישזנצוירלצ^מייןעימיןייזח!!

 * ת*יש£כ וייפיקעד ^^^ען^יןממיי^ד)5?ייצכ^י^
 ו*יוו*ע (יחיג&יז ?דפמע תיישמ ו%>ושנמתי אצדהיילו^ ףטו^

 ימון^ט^י ומוכמ ^)שיהיי/יצוגצךממ^היי (ימפ(יפ־קו9ווי
 ו 1 זוחמכלןי^יפיויחפו חילשי ו^צתי ו*מש ינ6ץב6 ויו^יתיגמת יףן>>1
 ^ 1 ^^עלפיז^ה^^חיןפס^חה^צימךיי^מו

 (4ישיו יצמ^יתמךוספמו ויצו)6ןו*^ך^יו^1קון1מ^

'\> 

 ^ח^ד/ר׳7יר״^^רן1^^7 ^־^׳^ין2ו^י^*?מ

 (ותידי וחפינ ןתעמש יעמש^כ ןתורמ תעיממ ךיצש^יע 4ק
 'אודי^ית ךמשמ תחמ תדע ו4ל (©5רע ימח ומתוח ןייע

1 
 ח9

 זלג ■0״0 סיגסרעו זיעכע םיןיוויעוי 313יק

 ד.. ׳׳•
<0^ 

 • ן .
 י?!5?-"*יי<י.ב*3ין** וצפי!י1יג*רנעת1פית<י<ג יפות ע\ת ורקנוועוני מערה^יחי^זסותתוגייועתטי^יויסת*גי י״פיייייו יפ ייפוי״

> 



 הוהי !י^1ע:מצצ1יו^צנ1ון<?ו תויופכ:וץ5;ה ןיוןי5חה?וו *^ו<שמ!ו

 ^מידמג'? ךני^ ^לכוי^יןיפוט^ ךפ^׳ו^דפןי' ך&ד^ %#ה
 י#ו ומזמזי ןויומו 5^ךיי1ידגנל המחורל טיב^מ^וןמ ממי£

 וימדייתצו *לצ^י ןיפוטחו זדיזצו ר^חו^יי *יצג* "©;ימסו ?׳{גמא
 '־■״״־'־■־*־־־--- ־־*

 .^{^?(יי^יהא
 '6$6ו$'ןויצ אכיד קימ $(ס^> א^ל־ןימעל^ (^ער ידא ויניד ן

 ן^5ומיר^י^מיו^ו^ ס^^^י>ו?שייןיו9?ןיווטיצ!יז *

 וקו< ^חדו^י^לוו־וה דמץגגזיו ךזפהךג?י םיישעהמיוכיקס עכ!זיכ ׳■ קכ^ל
 א^^אידוצויומ) יאדו©^ם*ק!פ (<כ8גר ידא' 14
 ונו|מ אוהארונוםיא'ה^ו4הןיודן
 ׳•ץןיפצ זיי1ייר*ץגו המיד תיכה ןמא ןידדודו ןמו&יאייאיא ומישו וט$שמ
 ואגיקמימ>עדן1וד?5$ושןו5 י ׳

 ו^צ^קימןוווןיו^^ייימוגץדדקזי
 '1יצימיד ו?אטדאד1שצמ|וןןמןואיי ;ייוודזכ יורוועידער

 (^רמצ'או!וו_ייאמש אמוכ וצס^ו אמו^ו^5ק^ן1!ו^די5^כ#א

 ו^עןכףןקף©דמא6ך^^ ,

 ׳•(ע/יי^א^יג<^^והי1וע^^ ׳}ווישהיווול^ר^;
 3י 1)^שטפ1^דזווזויהז!מ $ י\ו׳דןדי47אד©י םדוימ

 " ־י^כ^ טו\צ>ק ץ״ז אל?0ו*< תישיידצמ ן^ד!י'זגירהי חיצו!^

 זג■ .1,. ץ^נחיי ג-׳*>צעי4י עיעוזע^י המי לע ונש!>ע>עגי 4ז ךנ׳ביי ■ז-־ע.־■ץ!ו1*עהמ4>דמצ׳(>ל דע^ע^4י
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 ז ^ 4 4 4 ו 1

 ל52דא
?1 
 קמילןיי . ,- ,, , . ,

 |רמ^ו^1ןצדו^מדגי^ה^פ>^'זי^עןט^עתי^ו<שחר5
 הייל שעל 1ן!י5וו5(*כזל דיח^^די־^ידן^י ןז1יידןלי-''די5וי,ו חמשי *1ש

 ן רזמדזונדזןלןוצז^פילעי׳ץ^ח ידץזכחש !ויחרממ ז^ליןכ^ח ווימי76
 \" ןייהמו היגי^^רממ>ייה!<(וב^מ(<^ו ו^יחןמש^יפמדןנ^

 *־*״ ^רעוזיממעטמחיגו^ ה^&צס^^ה״מו^זי&סל

 י*? *"•י" •י3״*ק־4!!**׳י׳ ׳* י׳ ׳״יי׳( ״״■*׳
 5ירטמך>אצנ ד8^יווח5ז1יד!?5ף?^הןמ יבר3^>^ךל?ו9מ*
 ימעיד^מי וימ ד׳חג^ל ו55יצצןפו דויוז^לע שימשמ חיו־יע םי1^ ^
 ה^יז?דע י(<5ו ןזמוצןמ ר$<יו>ווהי יג?עימ יודענ^כ^/ימו
 ^פמווי$יומוי6יצכ ומויו ?י ^ ןע]חיצמו1יוה5(י,רוןיץו^ק^

 1 וננוזח דוע פ ׳מנידמד ןמ סצוד^ד יוד^דידפ ו<|וףןו<!ו ן^יממפ
 י ממעיד^דחויי^י^^פ?ידכח^זומןו^מצ*ו*הץ$יו$יו,

 ירוי ו^ורצשיח^ט^סיוייזיי (^לסע וי%וי*ןל ן^ימו ןמחחתיולנ
 ׳ז^ח׳ 8ינימ!9ןיי1*ו ו^וזגימנוירועג^ד ^למנ? הנה1 הממי* $ יחיי זיעמזג
 *• ?ו^^מיןוזד^ן^^יקי״לגד^״^גד^^ירמי^ןןווועדצ 1<״^*ועי ?י
 )וו&כ א!יו ישהנ^וו^פציו^ירמ^ הןבי דיהי ר5ג דגוצ ^^זץ*פ<ף!<ו

 צמהוע5ס ו^יויזיומכ אהו וישפ&זחשכ י/יפ<*1 סייגתי ^ל/עשדבדיורי ,©ג
 'דשמ ץ^מ ו&פ !%ן4מ יי ויןוו^דע^כ ןוי^דצ״ד^ו חו&מצ^ימ זייוי#

 יי טי^ע^ע ומממי י1ומוע וצומזי יוה רמאיו ול תוליח שז^ימו 1x9׳׳
 ) — ץ־י׳ -ד• /׳ג— -"י־ ״ ״>״־׳״ ג — נ/' 3 ׳ ^

 י• ימע ןע׳ל\ ■יול1ג ׳. -י'*״ג •י^יכ > ךר&מילוע׳יחמ ס׳ד^ויו־י*^ ""*^ךט^ןיל ד^גזינ ךלחז־־״׳י^י *ו* ־■^־.גו־יישו ד• \שמח



 א> $♦£)> י?ח ג0דץ ע%מ ן4!כןח ןגעעג *טנחו סעעי סינכע ןגעדטט טע 1*טח *ו? •וזי ד־יכצעימל ויח יזי)

 • די ׳7>׳ו •ך* י*׳^י ^ ^ זזי׳זט"^,*יוויי'/ן;יוחי"** ץ'

 ־12 ומי םי^פ !יוזיי 6ווצמרויגו^לץידו^ו וי^ו י,פ,׳׳ ן^יןושי ונקיי'?
 ייומיסי

 יי ׳׳סמדוע^פט^זי ק&ך דפשף# $!§8 ח*!סו? וזיפד ;ץייפמ יו!י 1
 ז!2נג£ ,׳!ייגדק ייגתיו יךירחיו י/וו^י^וימחגףדא־ווייבוו יקוע&יו



 ויס^^יעיז

 גזידפפמ
 טש םוי

 מומב־׳'

 י יוו^ י ץ׳ ו יי5׳ ו י י^1י^י ^"^*•ןו^ווי 10 !0 ו ן ןיף ן !0 1^ 9\*\0

 קיו "גזימד ^צ&^מידמידמי *^רדוב ד^פמ^ד-^מס^־ן-^די^כ ?יצ
 תועירי זמז5?לז^יתיד^ר^תיז^י:■ ז^דיד ^עגיירו^1<^דע

 ^ ידעימ• עז1פאיי;יימקהוב -ןי-מפכל*<• ס״גליילבלקע!)זינ׳ךיל ודנמי^ייג׳יןיה ^*למזיי,* *■יכ*'*)ג דינך׳ל



 ?ויו

 ןיממלסיץי ךימימ ו*ינצש םןעיד ךמי^יל5^ר'וכגצו^^ח^יג)וו<
 םילהי^דךדי ך^ה׳.1*עד7ץיפסש ?דוינ וקעקיןלמ?ייצט זיאעממ!^ ן
 ־5יםד ו^וטיייש יןמ%י*ס > ך4!נומ סור ^ןי !גוהת ך?? סיןנ םד!׳
 ןימחמ ■*דיחויי^ (<מי?י7יםייאויע}*.ר'טמ יג5ע(<תוונ וע?ךיןיי וזה ן

 ךוזי^^פר^קוז^יהיסו איו^מע^מג*י©״*!5'עזעו!^ד ץהל ך״י^?מ5^ז
 ^פץלו^^^גך^וע?(ומףן{ימכ-ור5^ךר^כך8ע
 ^עיו^ר׳^וו!^*ן^מימ5למ> יוי;מ!י וכ^ד ךאו'יתד<צ׳׳ סדגשד^ר

 ך*׳^י5
 ךנייפןמ>ךמ5מדי *ןתיד^מא•׳ דוךדגזמע ידוסיהזלנגע^ד/וינימ
 ומ״חתנ1וזי^נמו<פו1נדשו *י^מןואימךזןמ #^-ך<עשמזוי

 ו^ר^%>יןו1וחיייייי8ו ,
 ,.,...... __ __, . .-,.$? 2*,״?

 זנישןויי זיעימ/ויירשמ יועיך ידמגי־הש&יד ןדיידטו^^ ו^רג^צי-דחןכססעע (> ז
 ונודיש ^?1 וימיכ מג/>עצט-?^דו^ע ן^דכ מכ/חעי ךמע^קשודמ
 רשןר^זס <^5^5ר*1־׳ ןוורידיצומלאדתמ5זימע ובשייו ך?פע?ד> ו^די^עשל 4 ׳
 '^שך^יגט?^דוגדלף^מצ^מ5^%ו<|וא5^'םימ0ימ *

 וכח עךג ןמ יפ% ועזו )ויע&עדצצתידמ^ייונימי סעדגוסעיי הי* םויל 1"י"
 1 ן ץ״* ׳ ן׳״ 4 \-*־״ -י״'־* -גג ?עדגי*

 ףייעתי לעש ולעשימול^גבו חגש יולו שעע לח * ןדע*יי ׳" ץ1^נ וחנ״יפלל ףעל חמל ןטגיל1יעממ דמולמל ץ1,נל1עממי >כש)ד ץ^גד^

 שעצ

 עחד



 ^ ./קמ 4נ*ר^
 *פ*מג>מ*ז .. /

 *קעס^יי
 וח<ר5^ר1*יי>יוי

 לכ ג0י*> סיפ^חו !ישןע םיץל^יעזי סלפמ

 היהד^יוקידעו
 מ

 ־ לכינ הנחמשממויממומצ^ז
 / ן ןי* \ * ו ׳ "״ " 1 * /

 ׳מטיסהע^שז
 ■•חידו^^עד^ט^י^למ ןז^^הרעאיימ^ה^ח^ז^־^ב^טצלז^ל^מ1^

 £ לילמ^פ&ממלי
 "'י וומ^^יעז

 אעע/זןויטי^יוא^
 ןיי1

 1 ר5*^דמ*צ ן4לןצייןיש^*ך^זימ׳< ?^©?ה^לעמייפ״יומע^ממ
 ,׳יןיד&יז^ימ

 זח־5!יום5^י!י?א
 ?צ6זי^1'^<ין*

 חמז
 מרז^0יי1^^?ה}ז^רפ״ד^סם^מ^מ^ךאן^ןר^1^יי£מ^3ןמ

 דוי אל^רויעתיןיל^דןת^ןמ *גזישאו סידשו׳י צ^דצידעו תי^וי #ןנ$ל]>
 ד?!ם^!וו?5מ/ךמז?יע סד^^ה?ן<,ו 'ןזהילמט סע ןזורי^דפ סוש

 םיג^^ואוי ןוהילכ]ופ םומב ןמיו ן^^דו^כזימיי^צד ן״וג&י
 ע׳'-י< -^דע• 1לן^ד**ו עיזי^ע^גד ■ז־רג^יןען .ב וגע׳זע>גה 'יסעלסה 0.1; 0י*ל%5הכידת3מזיז 'ד־׳כענ׳?)ג 0יד>*כ.1י

 םיוושמ׳
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 ^״״׳,'"!?16׳^,זיי׳ס^זוקוזהו
 וטסויו מננג?םזיד5קו'ךדועןר הוי מש7ג1ח/<ו שזגיפוי ^ן^סוי7!^
 ^ ה *' ול'?ו ׳פ^'י <כזייל>5^לע0״ץעץ^ סתו הןי*0גד0ימ>ז*ה]ע ^^עזידפ^מ '־ד־־עגפיקן ה 0יועגז*ה3ע



 א*מי#וי
 עיזמו

 ׳ ידוץמ$>ן 08ו%
 -^לונ^יהנג ס^מ0ג.!?י(וו1דמ ?ולהמנו ו<ופע5ח!וי?י ךמחןייו ז^ון״ול

 (יחו

 ,׳ ןרעייףא םזצגור^ו^ר^ממ ^כע-ז^ן^ד^(ש^ןיד2?פ ויזכרמ
 (!זשגיזע יע5/זאנשקונ^ת ולצג;ןץ|וןעי,;יידוועדו מ1ררמכ^(^(ויך

 1 ^??(לן?ע^ליוורו5ומילז^ מייוג״ומגרםמזזפייןע^וי ס#אמ
 י^מ זמ|י^ו ׳וית מזליעש ה8י יי?*.'• ךן3ןןו ןודקויו הוש^יןני^פ דזיש/ז

 ׳יין^קין^ד^זבל|זי^^דז^
 ״.-״־, .,^ץימ>^?ם1צ%.הוהיי5ךם^מיוג

 ץ _ ?יאצ^זפ^הו
 ״״ ?ז^^ש^ד50!י^יויו י■ בדיי ןזצמידיה^ן י^^פנ^^^גממ/י^ד
 ׳£. ^^לגד סיער
 1י" * ־ע^מלי ללג?5יןוך?שש!זח5!ב ?י^די םחיץצ? ה^וזיי

 סגיי־גגש,^ ^לדידק ה*דמד^ד^ד (^דעמ?ל יוייר ־> ט^ו^צשוםקיןץלויו ףזהיסימי

 ""י וייסךלמכטדןזהנרכודש״ייאזימעממ

 2* !^י^55ימ1י§יח\וונ^
 "י4עיוי*:י>.מ^זי*מ1 ■^•עד-ע1ז4101ע ■>־ ~^גי3ד׳״? םיז^



 וכדדתתו ימ&ניי היסחיו זו^ע י;5מז^יכילמ<ן
 בתזס ידוסח
 ^<ד

 <* '■ז״•!^׳אמיגמו׳**"׳ד*׳1 \״״^״ י׳״!״,זמימ
 יזיוי םרידםצפ^זיןצירז^דו^ייד אהאגיו^צ* ? ד&ה.ז*נ8םייןלןיג5׳׳ םחחני ל \>
 ת^מתו3יעדע ו^ד ^דמד ן״רלפןדמ ן*חודמטמ8%נ ^'יזמעכןזןכב> י3^

 תנלנו׳ץצי ימעו 1
 ׳__ 1ק1ד ויזיסח יי־ות

 ךי7ת !זוןךיכ^עןווןוי^רוני׳מוזיגמ׳'?יד תונעדע ו^תתי דוי
 ז4^די ם^פ!ד״א^ו>צרןע?^ש^4?יו>3מ<??ל ץל^יי

 גרוגנ?דכ ^ו****^#^ ת^זגת^לז&יו}*
 יצדזו ^ייטןל יאעלכןותת ףתי׳ ה?ק יפחח 7לח םדמפ (^תסגיתי&סע !
 ז$* ^
 ונמתי יושיר זיתו?/ותתי דימתיו ומופנ5^ היתדולנממינסידיו'יעוופפ *
 -סג>תןימ יו^רנייה^נירלע.^ימ>ו^3רד ג ת^צד^רמ&^יש^ ו^׳1,- ך

 ןודומיו י ווי> ,4,*
 ^ "ד3יח21ת ולו/ייפמ ןידפוח ^^^ת^ץתד&ו זידדעוונמ"'^

 ע"!׳
\ 

 ד:-,,״ *, 1

 זךידעל5עיף דפ (,זא^ז יי1עפ^!צוןד^%יו^^יד5יא דדע ןנ*כ*^)ר^לץן
 $יומ יי ׳׳ ףנויוו לי^^ו *00 י1ל

 ^יו?י^ ^ 'י ^זג*רו>י7^^סמה זית־לק^קלעיתמד ן
 תדיפק^^ךצצי?יולצנ>זל^צ(ו־רע©שמללי• יי&למ^להיה^^(?הח$5*4? *

 יריל]ע יי מ~3ל1ל)דא $ 1ו478!1 'א5#3$מ ל£ילל!־'* * **^*1*^

 ׳* }די*די ליכי ׳%>
 ׳.א^ו?^(מ5)^א^^א(ין>)ןומן

 ח8ז>101ו 0!ו>
 <־*— '* יי־ידנצע י ןלפזי #5ם ה**1 מ ל ךילעעי £ ףחג׳י&יד ׳י יייהמ *דק3גגן4;ל ♦גי 01ע־^ימ הדייע! לצייד י1מ3י*י)י *למי



 וגי י••

 1?זן?יק
 םוד^ר&^יי^ו^צ^^ץדו^^יו^י^י^י^זקדח

 זאפ:א,ערא יעישיד^כןי^ו^מ י>#וזפתש^י'יאדמףז(^ ויימיח
 ,׳'5יווא 1*1?
 ץד״אמועצ דוי%ה^>ח51(ו^%מאי8)^ ןצ^ןיצצייא

 קח

 1, י / ח ״ '
 ,'?הכוזיי^ייפוי ^יחב גישך5>ןי״מ*ו" ^דאויימע\ש אי.מאושן>> או* אי זגו טיא פשי גישאו שיאו ־ד־ינייימי ז שש&מ

 ן|

181! 



 ן^יזע ^^יד^ריו^*/וי^ו?> - י^יד ןימשגג^ידידמיד ?^ןע^ד׳צ^מו ןאוכע ט!ע
 ■*י*515 ^יוינ^די ונמלי ז^י׳פ^^י ימי^צ ן^מ^לו 2$5^מי^7ו

 ^י&יזני 'יי;^מןז1שיו(ו^תי(לל^יי/< ?׳1דכנ4! <

 ?עפיןי^פוע?הדרוחי ימ! ,׳ם^עוידד (י|וו8ג5 £ידצ5י,עולו ^ח'דו^יי י
 א־ךיש יכיייו י*יי'דג1<■׳,דועי^ה^ך^דךבר^כייהדה^ד^ד^יל|י* יי
 1 י~״ י — ־׳ — —^ — * ^* י .—. .י ^ -*- —^־ ז׳ -- ^י■ ^ ■*־ \ י ~

 חגחעסו^ ׳ " 'דועאשיצ1כדק*ןמ^דחדת^7ך7ןמ 1 יזגב
 רופאמי וייוזיוי!ינדעב,׳■ןיייו^ד]?ן$ז י^מ^^וייליב/י* £
 רוצג״ןגרקג^הגזיי 'ך^(%ימי^קי}^(רד^ו^ל םילשורייל
 רן$£ '^ינ1?3;דן5> וגמיזסשדח״י הןוק*ב־]% *ייו^י ג2י*יז>

 -^דע שסכי וי&הצ *^ע ייחיי ץלפ דעג ךיוננזוי/יגיכש זי!*ווע$ ־6!/< י

 וייחהסויב

 ו ן>יז^* י ץ יי ׳*"״ ^ וז*י *יז#יז חח־ו • ןןך

 דיא ץ^^נהךילןי^מו ן^ןזא>ץ^וזזו#ן1א%>

 . ,ו^ואו^ (ינוגיב
 תג51 םצ^יא *י3א)<מוס ?יעג'^)לוזףגעי^יילב םוזגלו אחבש/מיז .

 -דר^^יומבץי^ה^ער5ב^י^?וב^ילם^נמ<{^5י?*^זמימ?(?.4 י
 ^ןועל^ו^ 1

 דיעגימ^ןליד ךגלגפ עדפוגז♦ לעןג?)0 ץ ?צ יוזיעלע^ע^)*זיר*ל^ דדגמימל 24* יזי״מז^^
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 ׳•ןידדרו#* ג

 7ןאהי׳^ע \ !ע 1 4חחן

 '|ם^!?1^?ו ^ןי^וק^!ידן<ש> ־ע! '1־"!!(1י■"[! ץרןיחז^

 (^4ר&^ד מנע^ארן^6ז 1#ו 1$מ קדמהי רצ עועמו׳^י^־דש ^

 תיצ'ד)<עוידו<ץת8׳ ^י׳יצ&ח? זיו־ר^ ו? רעאזםן^מ^ ייופיי
 אממ אוןי8^יצ (יו^ייזו6'ווע11צליד)תאז'*נ^*יי /־יזדייזיזאו^י

 0ו*צ עי יו
 (•ימי ףימ י^ ״_; ,,
 םיר?^ציעי^כ:^^ועו^ר%ןי^ר?ג15ין*>
 ןי״יסעצ ייו*עיצמצ'רןפ$ין<י5!3!י ^פה$יירצר>ורושר^ וןי$

 *^*י^ יי ימד^ד^זפג ימח^דיצ י?י ם^ןל מצ מו<ו5כ סגזש ,זאה אז^די^ד'ד{יר

 וו8ד!1מי^^'י0י8^
 !8י$י ןזשאוהויד^ס^ו^צה^^ד

 >י(^צמ31?
 ז?ל.^8?י׳׳זזצצ>יע5ו<ז{דן*1ה דרז^י^ל *ייצ^^צןדי^ן^ןדןזג^
 םנ?יכ ק^םו^׳לו^ה ^צה^5ןו!וימג^?וןוי ןימוו^יסוז? ^צ£רז

 אעראד ^$ו5ץ1*ו!^ יצנ^זריףן2וו '$יר8£
 '׳ 43*יוייי^ןפ^גיגגלץ •ד־דנכגימו ג יעד ׳• מ־יזי זידץו<ו ענזי עןיסה• *יעפמ *יועגממי ונטמש ליזינזי ־דינופימו י ימזי\ען

 ,־*.־ /זרי^

 1%^ *.י

 זייו

 11^־

 ו!זח7
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 *יגי

 ^__ץ

 ןימהמ* הויזוית^וימכצוהבהיול^ע יחירו ו$ג<
 ךמ^ה^זיצטזצץפ^ייצנו ס*,ויז'מלןיצק8מ6ןופמעמיר?ג'1

 ,וצא! איח^^אדלעה^הו(וי'דמו5^9 ^
 'ר^ קדצ ירוי.׳׳ וךןחחזו?>ח5*^מיחד ץ׳לאה/זחו וניז^מיאון׳שלמ
 (יצ׳יהיו ויעדויתר ו*מימע עימנו9וינ>ה איעו׳ו^ןו 1וע הזויצ* ץ

 י ־?וייהו^יכו ומג^כמימחו^ו הלןגז^^^דו^ערןדו;׳ח/י\מציחיד
 *ורפוי ןזהידא^ע^ימ״עיזאו'ה^ויוהירמוירז^׳!והז§(1

 "י ,לי ף$?פ ל ,׳מוויצ* ?י *ומהי#* זירויוויוויצצי %<ו ו*פמע%
 ה דמגיימהמ 7ידמוי.וי!ןןיר רידו זיפמ^דייזיהוויצ!* זיוהיסוינצזוזוו

 4 1 \ • " % 1 א''״״

 וי£ך* •חו*ד?0 (*רא-^הזצ^חי4^יחי י^ניז^זזזמוי^ , ״ ^
 יתואצ* ־?י ד&א וי^^ןיר!דוי.רההב( היויצג די רפויר/יפרק
 >!1ו ^ו4?ם^^נ¥!3 ליוע^פעעלהו םץו!8נןג

 י" ^זחד5יתנ^>דו^?י8זז4לזדע6^א<וץר^יצי׳דו^ד{^50תי^־^9< זי1!דץר5ר
 י!!!* ל!3א הכ יי י6י<$ל7יזצנ יג1ו סע ץי ןלק !ומג0 ם^יפ חויוומי#
 ןל*ןצ5%ימוויכ? י?י ר^מדפיידוכו^פרןת^הפההןי^פמה^

 ןוו ו׳צכ^עמרגרנו&ף^סש^^רומ?1 שי^חשיי^ה׳■ ד&ימ^דחהיילז^ח%רצי

11! 

1;!::1 

 ו

 י ׳'/י?!ני1?ו?7*!1נ!מי1מוו^?11
 ־בזיההי ופ&ו^ הינ^כו^ד ב^וקיה ן^ד55ו<ש@ימוכעדןיי םא יצח רומיז

 ויגומנ5ן^י^וימע?יצ1^ו יצא בי3יחוי איה םש ו5יר^ךו^ן<ו _
 / !?יעוייוימיצוי1ימ ןפצ ן/עלןיירו ןועידי ירצוע1^ ןילו ? ר8ח דנ^ויפוו

 ׳עיע*!׳ ב־יפע׳],ף*,יגח ^ ׳•^עי^ ,צ%גיצ*דז!>ז♦ ז*נ ייכ*י%עי1ז^*\צבד? ח1ד.מ* 15׳ דעד^עי\פ ״\ע. ןגו י**ג1י7;<ע10!עיו



 £.0ז1ג* 1עלג\יפה^ו ך?כ!%}6*קו י1ל י1ןש^><׳ מ*> יעגז^סיכיע^ ז*>)כט]כ2 עג>*יו 4דכ>כי^נ ץ

 #יא2יס/3ח /ת 1־
 ^^* ......י ...,_(״,

 1<וסע(<יו^וןי*לןגע^^^{%^^1מ!פ^^!דה5פס^מח
 ו^(<*!ויצ!ו '׳ןיומעאיו^ו רמוויוןיציג זועמלו 11ע1ני%ג^ל?#

 דייחמ׳. !ךזןדים15^ד^ם^דא^.ך {©יידי ה4יען!?^^א 6ורפ&ו^ז^דיעו יי
 ■ -״•- 'י׳* \י^יןףןןי5^^ןןוציידי^ י י1־ '-1 ־״-**^י"

 גי !ימוי מכ^לד^עימת1? הע^דדיה ?ידש>ן> םוימ (^דיע^דו
 מ)י$ז־$ח ןומרזוו ^1ןןיהו ן3^*1עו הדו5מפ>י>1ו יונ"'׳ ז$1 ווש ־?"ז
 ,1י"^ "^■^■^^^למי^יימנקיומ.

 ו
 י$
% 

 !ימוי
 *י$
 ימאד&מ

 ;^ךוצוואזא ^ואמע©י^ךו^זריןו?5!ד(ן5
 \-1י

<9$ 

1: 

 *" ^ע^סיש^ןעללכוגסעפיץמערפלצמ
 #מ

\ 
 * ־עי>ו נ9דץ$וןי%פו <ץעל י^י ןיזחד ־עי> ל^עי יזי עז׳^נו עילעעל)ןצי;)נ^יג״פעג)ליתז״עץ*")ככ*1ץ זיייוז^יועת דעל ׳פ *יזיפבי

 !וימ -׳%
 וי ;#י׳



 ג"*

 '׳ 4 1 ^ _ ... ,—י. . ~ 1־^ :י^ 41 ^

 ־.*--*ס ׳^׳עע:*^■ ״׳׳
 !^ץיזוו&לוקוץיג*

 ייו?!^סל^צישממ*!* יייהי ם$%וצומ/יו*ו5* 1וו$ימ£%
 ? י8^^מי*מי|1^

 ^הר^אם^ן<כודי)ו^'ימו1^? ?י דומ< ןז^ד^מי^ל *יצימל
 וו^ זז^%לויכד^םי3וע]י>ד5 םי&צכה לזיי1

 £ זזיי*ו<$ןו ^יזצ^ אלו איש׳צמגייצועו (♦זיוןיממז י
 ןוימצ^יצאי וזחיס^זי םיזמרו ם!־ז1ו*מס5י^5*־?ירמא*ומימול'

 ^!ם^י^^סיא^יי:׳?^^ *מי*שה*י
 ^/י5?זמ1וים^ר1^פור^*1

 ^*וצועלו זע1יארל*יע וי^עמ^תו#* ץיביש^ואמצויו&ויוו^יז
 ־*וזי^ו ך@!? יזיש^ל זי£2לאו עלשע^יג ימנממ^עק

 טצש אולי אווון׳ודיי 1־ולע י1זיריעצמ!יו ןיילעסוי5'ירמ#ו *^מ/יווע
 !יגיע 1בזימ>^יבזודו#מע ?^צזימ&ס&פ הוווועז^&ילזספטג

 6ן^יייהגי^ע^יו טיא ^]<7.^ ־,1י־־ ־״ ׳ ־
 ?הוי

 י!וו^%6יי^מהי^ליאןיצם^או(יו ןלומל יצו^גיצר!^
 'ך^ר??.ד י׳ל^ דמו^דעיז^^זלא^מ למא!׳ ? יירוי^וו ליזרירןיןי^מויפ ?וצוה

 יל ר&מפועד ^ 1<ופמיל6/<ז-׳ יצ **?יזוד
 ז^שץ>ן עכנבל לעיו ילוו* לו*ש> " סל! ל>פל ך1 ולצע לב׳פףלו נסי0וןנ״^גג ל ,וצומ

 סח
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 ^עכו

 י" י" ׳י ׳״׳;׳>''וייי־ ׳*׳< ׳!^ו<<ימ6^ןעמיר/ןנן<

 ו%ממ^ר7ז1ו?ש *1>י וןפ!^ן£ל ימע/^לךיע׳״שמ

 *— "־"־= ־,י ל81י $נ מ3יי י1^^גויצןי^ויו50%ר^צז)וא ?
 9? *דןל,*ווע .יו£זןן>וי י^ו1כןזנ^ליננ)יי [

 יק

 *י1 |י|

 * \>יז

 יי%

 י*#ו:

 ן׳!

 מי

 1; ׳׳/־ ן ^ 1

 ,ן 0מולפל1ו^ ^ןגיץו גיעע ירצדזי <כגחעי* <גך^* וכ5י יגל לכמל ך1 דע$מן<ו עזג#* סל*דל£עעו 4־טגפיל)כ*ןי ? ו^עמ



 יי: * . :'למדממיו ^הזד^^ו^ד^ו ■•ן^שמיטו(ד ץזייזצגד ארגמאזיד תי^חו 1 יונ
 ׳^■י
 £ 9ממו^!^'^זמ—1"י

 ׳ו^וי^מממ&יג&מ ^יועריציחזין
 ע .ייסו8י^זןומומ׳•^{׳^

 ! י!ווג5ימיצשירש/< ר&צו רוווצ וזויצ !ו^י ףןי&^יעי^ירומצ ?י יפמהיל *(
 ׳ * י דישדה^טשח/יז^זרנ^דמ? י5 ויופ**י?> ?יקנ? ץ^פ ומ?ויוורי1זו

 ז^מציערה&ל^מ ןו^ד ו*י^דמו *יי״ו״זצזמ ימ^^$י^5? *^ל*?
 ""״"־ ל?נ}<

 "־""•"וויי
 _.״__ _.^ _. ףממן*8*

 * ^י זר׳^^וע ינ!4לש;וצידע ז##1י$מי8
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 ׳ןיו
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 !* די:

 11 0דןחל1מו ךע׳י^ל^)0יומ ע1ח>יץכד ך&ג*# <5״גג1מכ )ליל ע*ע]ין>.מ1חגו עי>יןיח)4-©נפ♦*)£>עלד

 א; ;יג^דש^,ר^יו^ן־מ(דד4ד^דילע"^,דיי״מלמ^י^׳יסי^ <£>
 "י"1 ״* '3£

 11;...'.ו.1111 .״*׳־,״.״ - - - - - "זיצוכחייז

1• 
 ע/יו

 1׳(י!

 .*מןן1 ׳ן
 י ! ,
 : :־ \-1 ן

 י

 ןקע!יו!וי :ד!*'י?אי
 .'!וזלו^והישד ^

 ויוולו ׳י1צ(^דע^והי5^(וי

!¥ 

 ׳11 1

 א .
 3#׳

 !ומוי'

 וף3םו<מ*$ע ;וו
 1 €1׳
 *ךייעלבמלו ?עי׳לני* ך^*> לח ׳^יל קח\לע 4ש>גצ ^ל״^דמ ה/יןעללגייפ^ה)עמזמי ז^עג*ןע עימגו *יטמימו •גו*5\לב*ךיעל 11"



 •דיז4יי ״**941מ4#ו 0\1עגר ףע*1י סיימ■ •ויימ^ר הע־טמ#!#*יר>*יי׳ג 54* יימ י ןממ ^ 1יף^ י
 ^מיי״י?ג*מ׳ *

 )חד^ ^ו״וטגר ,4רמימתידטמתי ם^ר ךח^^דק ןיכ^יד ןאדז^צ םאגדד^צצ^י
 ^ניודו< ^מ^חדשו ואי?מח^ ןיל>ו

 \ '<^ ויו חן

 , י^ימ ^?למה 5ש^1'׳ יורטית ידיפמ^תדו יהוצפי ידיפמויי>^ויי^צנ?#'ד5ג
 י£ יגימ?/*ו ימעי^ד&^יד זי^^ימג עמיי ■ ינןפשמ ר4ז״*וומ5שי1<גנ עןליעי2 יג>

 .ןיףיי י

 דרעפזעו !יע6ש זזלעד (*א?מצ1יעבש1 זיש״ודע 5י#ממ !מ1צא^ו¥ז

 ן^מזזדארמןףקאוי׳ה
 £ 1,*ו^ו קי!'ונועו ןידאאה ד^י)געד^יד^צו^דמיי^/<ו >

 ^ *ןימ ^ 1$

 5לל5ע^מ< הליץר^^יפ׳^די^לא דמרי״ו מ?^1:■ ינרצי י ן
 <י8%|9^ד0^^ד^ננ^^|ו|^ור^#^*אמ^פ^^ן!2^׳ *

 \ ^ ל ^ץזינג ו־^לן^ביץזגג ז*1גגו*עמ^ל2 1מו4^ו דיח>0גנז4כ$ימ)ח>יוז*גמ׳ £י*לנ$ן** ^ל^גיעי^^יי "'לידגהו ^ דממ מ׳^ ]



 >ד^יייי וייע^.
 ייע3נ1 יק1 'עמנ*

 עייימייס^י^טזס׳
 הלחמי ל!יןא>31י•
 ץ• דינל*:!*י2 שמ

 !מ^י^יייייי

 !"?^1"!י^ה^דאדהדזמיןיפאי^
 יי זימ הושפ הזמעג\מנ^5ן !י$> הימ?>״א>

 ",^ימו \ פין,.ל>כ^ 41* ר>>ז*ץעז<1 י4ע סעידז שיגמל 4־^מי*ו^כ דחל *>׳]*,3 י371ו

 :מימיייי ימ!< ייו&יןנצ^ז ארובמא^ד^צאד ד&יןמדצעו* םע י?*ו
 ןיז^שמ ה^ירה ן59!י?(5><נ?וזוו רישד^ליד^עלז עעל^ידגידדל ה/3(^ימ י "
 ילגיו מר&יס&^דהמצצ^ץ עד!ל ןןתמ61כאוו3ד6ו^וגומאצ'

 .׳א^ימ^טמשיו קממ&חי&ע ריימייד !ויוו׳
 ." ..ייוי ־׳ד&ד^ל י3ע ? ןל*!י!זו3נם^0 הוהו ז דןנ#ל ילו^הירבד 1
 י^יס§^זנ^ל^ויו^ן ז^5^יי3פי^פ^^י י?*?* ?.

 .יכזלמ ,ץ

 ידחידלו^ ריע? היו יל אגייכ^ע ןייו א^וי'^זןציי 1י£ן8י ייא
 ?%^י (>ן^5ןיצ1נונהמוע^5^ד^א>ךי1^מן^י1זחידל
 ^ל^הוביןייגיה ינו?1ד?? ו^־מ< ר^^ןע^^עי^י^^ו״כמעצי׳דצלע
 **י5יי^ (יל/י^^/יי^<ו גיעציג^ו־* ז^זוי?פז^^?^גמה 1
 ו%המ ולאידעוף^שקאו י !$י8^מ $אניפ ק5% ?דאה־ י ן

 .־5^,דם5וא^? (גי1לידא*ה צז^^רנח^ץמ^^דו@ע <כי*יי1ז1ר ילפ?? ,*י״•,
 ז״־למ "־(יצר אי^לל£ןיןורמיי8 והי^י^יזפוניזגוי^עו^ז

 ־- ״ 'י

 ^י ,יאי^י־^^ממחמי׳הו 5#מי0$זצו#יו
 'היגמל רו^ע ה^רלו ^ןםירוש>5דא,!^^מוומיכא.ייפאו_

 ^ומ^ייר^.׳

 ;*ויו

 ל ייז־יי*י(י ^ ^עיקוצב איירו?! יגדצג ן\יןי גע׳אהגיץ• 'סיי ל ייכש׳יון *עיז1מ• ן׳ז*1 {׳א (יז4עי 4אש דצזיהג׳ד** ליד־סצ^יז^ח^
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 מ;

 —7^ ״ —*׳ — ן־׳״

 דגשכו

 ו״_״י^נ$8מ
 ׳ן^מ&יז׳?׳^

 ןייכבו ^גזי^^^זיוהי^ה^י■׳ ין^מוי.יןר!*ל
 *יי ז1ון^'י5@?$ ^ת^^.#י$יממ'

 ה?)ויכמ5מיג¥יו רק*?ד ימימצ םי
 (ןס^^רו^פי^יזגןיהמזיז^!'ייי^מף יהועמייו יויניעיש^

 ,ץ&קנ
 מגגזיד^**צוי(ור ןמ^<מגח!י%ן^׳־ ץ׳ידן^^^ש/^ז
 מי#ןןי$ן רגנ ?סהו י#*08ןיף^^]^!^ ןףימר ו^דילפג

 , '^ונןידקי(ו(<ןדפ^י/*ווי.' _

 #מ^:5^ז©ץד^ןין?^ן^^ג^ממנ^1^
 ,'יחשמ וימבוד^^קןזיי ^יג6 ן^ן#83;ו ^7ג מיל)כ ןמי ^זתימוו־
 מ#ימ יכ^ין<יןל6>*ז (יגז^נאצהד ץצ&נ וווי5( וימותי ז^%ו ויהשכ

 ןי#5מג (ו$ו ו^ו!*ך^$!!^דן^ו ייו*׳מ^מזימי (♦עואיפמע
 ויהד ז<מ5>גיי ^גמן0(<ן% י^ד^96 י*י(^ו^לתי*י8*<י '?י^ה״ימי1

 ימי? ץד^גוי^^ה^נ^ד 'ןידהמיד ן^דיפמב ^ימייזןיצ^נ
 כ^תיריד^נ מידןמדמ^ ןזאד (ינ^דאד ^ל רמאו ׳יןי|ונ?)^לע סן8? החעזוו

 $מ$5ש$. 'ןולנמ? יטלי5! רע ן^ןולוו&״ו
 י1עחנירד םירזזמוםירההיגוק ן־עמ ?ו^יזי^צ^דמע^למה^יז

 קמןיצמ^כ^זירנ**^^^ טיע
 ׳יסףל(וון> ם^ס/מ^3נפדפ3ו פ^ס^ןיג^ז$נד)?5
 !85חמ^ו'^מ^!0ו1סו!ר אוהייוח א*י^ו **ימוור ממו/י א&מיימ

 ז^^)^צכי(1נ״י מי^גבזי^]ןיע־י;ץרוד 0*£>כ^ל, >>י פג״יזלרי ׳" כ־׳חז* ד־־יבגע ;גח1>ע*הדיי יץ> ו־סכצ י־יצ׳ז;^ .1



 ׳" \> י^ח עי ׳♦ ז־גמעיילמ <^מ^וג ^^4יפי׳ ץזיוו ןיכחפכצד "ד־רכ^ו ןט״פבגו*ג*£עי***ך

 | # ־ ־ ■ # - ן ן - •ר * -<• ׳ד־ י ^ * ' *ן^ןן י 7 4 \

 ימס 'ןיכמטק ןיוויל ן# ויאשעי מצ*1גו (׳1וויחןושיס ״
 ,׳יג&ל ?^^י8>עדי%*יל ^^^יד&^רזויבי^,*כי1!< ??לאזימ זו

 ^^^א1?^ייי?כ ?^ייי ^יי^ל־עמ^^י^י*1.ך^ימ?/^1 ן.4
 אד5ש י(דודעצד1יצןמויה ןשר&ענ1*^*'* ימרוסמר

 ־4דו^י^י סייוחשה פישישה ה|וש# ויעדו^יכזושו שי

 גמ היכפע דס זודשמי
 1 ילזוג!! ^ן^זהיןפעשויי

 ^ו^ער^^^ווי^עו^ייש׳^ ן
 היל ד&יזיו י הוז^^ו־זןדלהנ^י חמנשי וןויזךשמוולהשחמ/ שי^יכה ר^ד ־
 ןמ^%ייזי#^{^6^|^1^מז^^ד8אן3ד!ל
 יעמו 58״ן ^ו^ו,1ו'!והי^י|י?ן<# ש# £יך $5י!ד$ ינביו

 ־1*
 !זש יהי ו#שו שכד&ו ילוהר^דע ט^^עמדרד׳ייוטי ##!$5י(ו

 ^ז^^^ן!^זי^ף^ה!@^^>״שןן!יי^פו'זו?ייו,?י ,י
 4וו|די |

 " **יי -**י1 ןממ* *ו^4*^*ר1$עמ1 0נ***ל1 1^1 *פגפג״מצ$*ע^ו1ען>זחץ1)יע*ן ןמיי* ממצו ך\מי*ן סי4* מ**ד ^ד־־־־־־י-ל^י^ן

 1יז

* 

 %מ!1

108 

 ןכ

 ז

 ז׳
;!$$ 
 ןי#

 ןי$
 ןיז!#

■^.'0 

 י >״



 ןייעי: #ויו׳•^?

 ^ מומזיע?י!?ת^יז3ר- , , < , - .

 (יש^מו אןו^וע5^ה^= -;- -י- י1 ־^ "׳"1■;1-־1-־-■^־ -"־^־

 ^^(^ןמ^ןיו^וימף^ו^יר5דגלי םינועןיוגה!ין׳ !ןיי£8>
 אמכ ןץיזל^יס ישענענמ^^ימואחיזיצינב^ ר&י^לפ^דז
 ^י^^א^ז-ייון״יויללי!! 7מזעוימ6מדזיי^ו

 11, י&עמ^ץיןיקזימצנממפ
 יי•^ 9יו3??

 ״״ ר^א
 ד3>צ$

 " ״ ^ו;-י*עדקמ&^פןמ^ין&ו*בומי?ע!ע5*׳פו6׳/3י1 ןרויעי&זמצן"
 חי ן^ומ מז^^5^מ)^^פיוי^1^^^ד©^^/^ןלמדן^(ו

 ^'" ־*** ״־ ־־'י !ן^ן#ןז^א5ש^דוןדפאן#ןז^1^^7־ י

 ן-"׳*
 י " גיתיא^דיפשו אמ#זו אה^רחונ אז*ץיו ו^דשו וי^רשדז

 מ(ש^ןמ^נ^חומי-^אה^ה|^ץוי1
 שיאי^י ם^ל^ווטפשורמאוגנ^כ 1§$מ!!§ז !ימי ימא 35

 י$, ^י^־^ו^טוו&^מר^תו^-? *©אג&ללייוי!***
 <* ו^ו^ןיוואשי^ערן ןן$#חא י?נ?ו ך*ו ם1ןייו הכיל^דאג־• י!יו6א שע ר5ג

 ןז^!ן?י!רוח^15ג^יצו ^זנניווומ ןיצסמו ^ו^ן%זאץם5$לכ

 דהעי>.
 .עמל

 | יקו ',

 1 ?״ייי
 %$יעי
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 ?יילמה^ימעמעו^ יי

 " ח 'ז*דןיי(ש זע^^ארקדו^י^יימווזיב* ? ןיקמ^הוהז
 >וא*י8ןו$לוא81וו*ו ו^יהי*/י^זןו!י?*^נ^(5

 ׳.זיו^ל הימז^דןיהמ^8?ו ם^יפ^המנ?כ>ד^ז ^
 ו^<<י80^יי%0?¥8וו<ז ,

 '*^^זיו!^10ווי]יי1 '
 *ף^ל תוזיצ? ל(1ןיידמ<,וןצ'ד6י^ימז^ ו^ןוכזי*69ומחפויילז

 1)1כצ

 צ

 נ*מל

\ " : 
 עיפמל^מ ? לפ^ילדימפקמדולג?''

 יל־ .־ ׳: י1 ,\י

 ס&גג

 *י^וי'£י1
 זעויי וי . * וו*

 מ5$סיצש הזזיילהז
 !*עילק *לזט ׳£* ץיל (סעיזןד&^רצג למגו קטש|יל א&לול ם^ יל&ו " ״

 וחיוייי^ועיי

 1:וי

 י1י

 קוד

 •צ4 ׳"4ר ׳ 4^־*׳ '.

 ל': 'א־-
 וז

 ץ
 *וזו**

 י%'ריממ51ורו 'קנוי יג&מ י,י?דע^י ו^וי ליול&יע י5גו ימשלי
 ^צ״לזנ? ^י055/<י שדשד" (ינחידןייצר^י הין5^ייהם*^ממ|ו^2יו ם*4לל

 י"?
 ל1^^יי8ל^ןט^ו^^ילא(^^[ש^5%יי?יפ *

 ץר$פ ימ^ע^פגל^^ויוהי^מיז?? ,׳מויציייי
 וימי

 *** ו ״ ן *\•״ א** •

 ׳• *ך*.* י״נ^ו־רה סונ־׳)יבכ ינתדלי סלג׳ ל^ליד>דיזלגץ ןו*1 :מז*גןי מז*נכגי>9צ״0ןגדי לייעמ♦•* *דצ^געיש ד־־ימ*י*>וץ>רז1צ# ו* *י*ד ייד

11,• 

1! *: 

 ־•ימ

 % ♦ \ *ד ~

 "/ ,ו£-

 •ןממ

 (ג"" נ

 ־׳?11* ו^ףח

 עדיי

 •ז #



 1ושי

 ('ערז 1^3^ ו^ל!^ 9^ • ■•■;*: ?-?׳;׳<?£'-
 ןו^טנ הללכושמשי *י&שו ^מיףי^זי ו<ע^ זי3*וי.קדחןי9פג ערש
 $•> ם]יייזו%מכה^ ׳׳ ץ^>^דכ^ ?^^או^ן׳מי״

; 

 ^ 1י9?91ז%1|^ #ח׳-ן;י ׳(1;<: ׳; י,
 'י■*"!■ •ןתמחנ איו?'^* !רוהי 'דלה^י'3י*''כ5י1יכ^ ^^זי3 סמ^ר^זגימי^ישמפ

 * אמעמי&יי׳ י§*ןג1ביי*

 ג לי^^ושגמך^^ע^^.• ן^ר{י^י4ל5י^וח!יגח^מו עייעיל* י^יי״ל
 ׳ ^אן׳׳קצי^ל&וניד ^דשד {§י*דו מ1כועק ,היי־דצה םע יד&ג שזוכועק \4יל8

 ^0י^ג)0ילע^)ג^לן> לי^זי ^פיממץז43גצן כ־י^^ ד-י^יי פי*יג* ופיע^מ ספי^• ליגןי**דו •ד-סעכימו £>4* יי ד^י^זי
\0 



 (׳ ***4 עי^דז ל*־׳^יי1 ,זיעידי! ^על4**^ז.}ן־־־י,*׳*^ ^לן|

 ׳• ה?$*

 , - מ^^7מדזמד^כדמימל^^שו^י^ן^,■9מ
 #י^#מי*@^י!זיכ^^י^ ד&יי ?י4ל>יד תי^מ־ ־?י 6£
 ^^#ן?/י״ו 'וי$" ןוממלו ו?ן?ירי9מ^)ומז< עממ

 דעמממ^ממ
 יזו*

 $צ*9מי6"

 ענמייו
 ._. •%־׳,

 ןי&^זד ינש^דל^)^*4לנ^דז^? ^פ^^?ז3א?ו א^זיבתז^יצי עי ^

 \- *ס

 ^6מ1ומ^מ8הף)<ו^!ו^חפ^^^)ו^

 ׳<יי6ו6 י־2

 - י • ״ ״ - -׳ . /

 :>׳

 וויד6*4 י׳ ־יחו חייי- ו-״־י•■ \ • י • א- - >- י /ה". * ^•ז• / י ^ ׳*.ל

 הפיע וז הכצ מג1נש1£יגד1 *ידכ יכ•?( כ ליחככש^ו '־ ליוז* *י&זי ןזעכעי ימזי *םכי ישע ■ךנגד *ושזי דשזכי דשזי דיניי•?( די 0**יד5ד*י די)ד



 #8,^ ״״׳י *״־ ־״״״״״ ***** * ' ״

 5 1$י^וי$י11
 *־ דודגיייע!

 '0$ט%

 " 4זחןממח^^1^1

 ^ד^ןורז^ויירידזהיתיעו ןזערעלצמזייו זצ^ר^סעדע מע< ^?יפ&זןרי ק$
 ^כעמ^עפה^ל3^^מ1י^^מכי!^י8ועזמ.׳^'דיעי׳תזצ

 *ג )ן^עוועןו^דכעי^לובז^יוסו י^לו^מ^א*׳**
 י־ -^לידמזמ*?^^ 'ןהזדוי&ניו^יתיזמ^מ^ייא

 ךצרי^מ ^ומת^^בהיו^ג? א׳וזיעש;כו קיד!^נ6יך^^גח ©דעור►
 ך^אן^"אל^יידא(וןן!נכ יע^זזיגלויזושכצאלוזד יעוצימנהי
 שר$ממ5הלדררצהץ מד^^דיע^עי דע^געכיצ׳רו
 ס^6מחו8?8י
 ףז^*^ד}זוז?דשלי^ מ&ולו&יידג^מ^יי ינזד^יו ׳-ץיד^ה5/<% יי?ממ
 1'צלע1ה^א^פ^^>^^א^ןיליזאי^ע^׳<י|^9:ג1יןי'ינע
 1**4* ....1_^11* .1_ !_!_.״ 0^44.4. 1*01* *■4*-*■* 1.4••'•!2* <•*4644** 1*1114*%*%

 , קרמידמ^דקטכץלמדחלעדקדז^וזסחרן^^תמוךמד^לעל
 / ךט$ןקןזיין 8דןטיתדרזגמ ם׳ר5אז1ל!^מ?עקהליזוי ד ןויפ^רפ ,׳ןשי ׳,וויא
 % ילזי^^3דןמלזזיל*ג^ ק,1

. ^ 

 ל^עי ע ס?#)ע*#י ^ו5ןע^מגעי עגוחד ע דזלוד♦ עגו ןג5^ 1כ0ד4ז1געס עיעמ)ע!עענד*ל^י׳ כ*ך$ 1ענ12\כ£'^'*!%1 בי־עגו



 ו?ג״׳(?י׳ 9*?זיזיז■ ?.ד^וןהקי^^זיזיה^סןזףעחזהיוייויאציגיו** ׳:
 0׳^ ןל^כו ילומכמפ זי^צ ^ע5ח1״ר %וי ןוה% >^׳׳ ?מית/\ויע^

 ח^ןס^ןןמיו^#'^ו#ל^^נ^מ1ל^$ ן ן
 ן^^ן^על^ו88)ו

 ן^אגצמן י
 ןוזישפנידיו

 ־5*יע דהמכידאימי־זלזי<^מכן1אד ^^^ז&^מלןללממצ ץק;ג55ד^יל§ ן

 יזמ9^%י5?*ןי1 ייןףו^ציו<יכ5{§^?ו5י ילןיהדהע יי
 ןעזיי)וו םירו^^זזייגי

 ח1ח׳מ־\ד1%]57יי1
 ר?י וק זמ ול^ש^ ז^צ 5^יע מי/<!ל םו^? ןגךייזכמ^דעמז סיגיידח ?זומע ?ךדןדי

 רכדפזצקהו קאי י^ד םיפדמר׳צי׳׳ {<ל^{<.ריע^ל **צ^עו׳^צי^^דזלע
 ־ע^י^ון#זעש!נ'מ% קמחני׳דצהויצוי *וש?)יו^לחו ד1י^ומ1
 י^וד^^^^־ומווזז^ו^י^י^׳׳^ז^
 ץיל^זן5^ ^כחכ^סעלצ^ן^^§/^וע ?ו^לומתהז*>צ ויהזי*׳
 5רעויפאהדחםיעיז^ע '■^יממי^ ייוא^גןמע יוליג©

 וייו^^יץיזז#

 ׳לצי* ןזאיז י סימפ ו8ל וש5לומגע !יולי "!
 ׳* גל-י±* >יי ^י1** ־יזיו^־׳ו ׳.$ע*1יעי*נ**1>י1מד3יז" ^י>'דומ^ז1מי!1^ו^>1ז1>1מה״ז(יי<כי|1טי*דז1*ז(4;>>*ש







,1 
 י<> ןיפה^ן<רע4י!^ד3וד^

 ^ *$<?#88* ןיעל&^׳ככניי ^ז^זושיזז5זמ>י
 "מיק ו^דנשז^דדע וריתי ינח^^ה^א*3ר^אמבוע

 <ו#ידע.וןידממוופיומנ
 י&^וזיכהייהועןמןזש^יו

 אולצ^יצמ^קמיי הדחימלז^וזחסיוחהו^ע
 4דכ םיןצעז^ליחשמ׳עדכ ן^{5ל*חרי^דאם4די,(^ה^0ו*ה!הו ,־שדשרייל

 תינויו
 ןשמעמו^גדו ^?^מוז^הפ^הוז^0מ5 {<1^ה םז^־ מע^<עלמ4נץרע
 אמיה (^'דעצי׳ז1ר^ה?^ םי?^ה י?מ%ו ־?יג^ חן^>?5וזזיןיט^?ז
 וי^ויגויו^

 41 י

 :הי

 !ירמיי

 י׳ (<ער^ה5רונפןי8ן5(<ה יר/*■׳ ן^ימל^^^ייצהד^ימלצי
 1 יפיגגו *ד6ו<כי ז^י ?ימץייו ישיז^ל ץריצ/ודוע5תי{ילל דדשי&^ו ימכין^לן׳צשיד

 ':־^דס1 זדו^מ *541 ^*זר י5?טד^דא!ויער י**^מיזזויילאועד ?6* אי׳7י(ו5
 ן ן **תפן £: ך י ׳י ׳^ ^ץוי ״>״״״־" ׳ </;ך 6׳ גי ן /> , *׳־ .; 4 ־

 ׳? י ־^3׳ זייני1ד הייויצחפיכ&ד <<אצשד הירדי(*^
 עזלז^)

 ־$ זמ^*51ןןיל#יממ ^4י ס^יוז־י נע&עךדדגצ 0י1לזי '!?זיהעריצב^ענ'י*ימ0י1>וז< ךן4 יג-יכמימו *ןיעצימ^וןי-^יפ מ 04דז*



 ^עו ♦עד1ע ידוע ג*דד ^נ*מ יעמ^1זיד יעד ד5י ידוד יעי דןצ*ד ^ד-0>***ו *ץח ה יע*י -י*.:•: 1־^רץיגמימעדפ?^

 ־•^ד^#1^^מ5י^ ^דמורי ר51^יל הנ^גאו^ל^ וויזה* י§^*ף?למאל ^4

 רוע׳צ&ן^צימ'!^עלצהיווזוי ןעידנלצ׳• 6?ל@וויצ
 רווו5דוא5{^^י^נ^^ן^(^^ןו^זו<ו^אש^
 זיינהי ,1דה^ זיוהי גג^יויו ׳ ^ישרי ^?ו^^דוע ט^ריני]ךןוו *
 ׳• זי^זז!־^ £3דעור׳י,^עי תרזוחו ?\נש!<.דצ 1
 גייעתו^דעל^ ^ס>1<<דידי*י5#^ךי©*ז^ ־^שולפיד י
 5^דע3>יי!די ^וזיה ם!יבי< ^"וזד?תיצי1^ {?דשד^^מו3דפ*!מן<ו *ז^ י

 או$י ^נמןזימשידח6!יהיו ^די פ]^ ¥י סיחדיוי.וה!ו ועיועפ׳ סזוע^ל
 ן<י*ל1י י■

 1 י!ייו יי םי^^&יןלכזו סדגה^וילמ^ שןל?< £
 ?ז:ןיי652ת^(^8*^צג<י ח#<#י8׳^ 5״;

 י/1)
 ^ןז

 ע2ו

 דוד

 יע

 ידטו רומ
^ ♦ 1 — 

 _^^±'־'; .י^י־ ץ !ו

 ;ז^וי׳רז^^וק^יו^י^חףיןל׳ח וי!
 עןי^סף ן׳^ןי^ד^ הויל

 8*1*1״

 דפמממער^דפמנ זמיאו^
 הערפ לפקל ןממ^ד5זיי־שאי דפהמהל בט <ד5נ ןן^א^טקל^רןכע^ פ^ ^

 הימגויצ^^ו^ןו^מ י^ל

 ^-.■■■*> ס -——■- *ו■■ ■- /% יי*ד־ח ז4ע/ *•*מ* ע1זל וי׳*יז<ן ה*ל1הי3 .י1*3 ליימ!^ץי4 02^^**•*** *׳33 ^ יי^י^יזי



 ג ',י

 ^ , , ,ד ,
 ן ושי מווה&ימיזמיו 'י זץגיפנ^יהו^לי הימזוי דיסו<!יסןודןויף ׳^ייד

1 
 ן *^**9ו**ו־

 אומן<י"

 *י* **>-*.***• ; יייק#!

 ־־5י^הייו '^^עי^^סבי^ו^^ת^5>יושמת'י
 1־,2לז^יר ׳.?יצד]רזיגריש^דשןיו ועוגילמלבי !י^ס^נ^יפ ה1זיי^נ'ץ'?!5>>

 ו#ז(#

 <*׳!* :מימיניל■׳• לי^ייגויה ליץ^דעיז*)העלמיח ו\ ךעע1ע צ*יט]פ *
 4,יזחעל01חגחפ1

 ׳■ייע״ג

 ■־,,יפי)׳>ז1ו !יימ* חויד וזייי• 0*11





 >#$3 *?יאמתיייצלת׳ייד ארטילמ לנז*ה יד<1*ו^י ךסא הימי
 ביי^י ימינמ ר5 ןויל א&ירעב ביצי הימש ירא דח ףתכ ׳ייק ןו&רפי אורה
 וןן$ הינ*ווןו דילש״יו:למ*חוז^שי־קכמ ןימרילמנימ^פ ו׳יואהלכ
 יבגןיי ן־^^אנמיריעטכ? םוגפה ,שז^^ייניאר^שס^ש־שן^מ
 *עירתהו םדש^י םא^ ןומד^עכ&כ אדש*#כ א#ר$6*ל ה$קי ׳4מה
 1־ד*? ה&מד{* אעדת ר£א דע ןפ&ב טבישעדתמל הרתאב ביתנהו
 ד־דללד^םרח1 ווב^מא^למ יח^ד^ס1|גפ^דגמ)א}^^יגד
 3^מר ד#%ג#א^טקוהבן1כת^׳חט3\>ט^שחית^דד^

 ^?*ד% דמעוהו א^ב,קמזו ם^#ור^אט$ דשא םי4ן!ז
 יחמד אאחפ"אתא*ול ׳׳ טתיפ^קמת טוש׳לל ץוירווב דונןגמת "8"
 >*וזדו זוידהבי׳&פתי ם^לשריל^ ןת£ו\ישגכממד א^מ^^תי'♦*

 -ןואפזפכ אמתי^זונשי^לז^והי%מ\זסמתי יורוניעו או^גיילעם^אק י!

 \'י־ י■ י יי .)י• ד ןיי■
 ל ךיתי־5 הרזהזתיכר־ףאז׳.דאמ בלל א3מןגאז'״ז=־"׳
 ך׳ו&ו א|#>צ1 אכהד ריהק רוחס איממ>ל5 יסכנ ןושנכיו סלש׳ריב

 יייצהגהלכו רימחתילמגה לך|מו סויגה תןגמ היהת ןלז י■
 *י*זס1$נ תא6י*תךו ׳■תנ&ר הפגמב המההתמחמב היהידשא
 אנלחמכ ןוצאיוו א^לשמב יהייד ארשבלצר אר>5ה1אלוא איניומ
 רינש• ךמולתןסלשחיל.סםיאבזו םיומלבמלתמהלכ היה י יא׳דא
 ךב יהיו יהוכסהבחתא גחלו תואבצ הודי ך£ל תוהתשהל המעב
 ךוזב ןזקסיו 0לשו*ליי?>^ן ןישנצתמ־ד אי6מנול5מ ראתש־ד
 ך*נ(ו ?ויגויימל׳ז תואבצ'" **הל#ךלמ 'יק דגסמל אנשב אגש
 *שירי־לא א&יניזהפשמ ת/<מ הלעי-אל לשא היה? .אילטמל

 £*׳ * * ״' ״ * 1— */"* ל' —1 א * ,



 אל םלעמתחפשמ־םאו ׳-ארטמיהי־ ן1ר%
 ׳^^הגז^ואגח^ •ולןלאל םי^אל^יףגיר^א רפגמר הרדעי
 ךז<ו7^7ן "יעי 1* <׳׳ ן. רזר^יל3 01צ ס^מקסי^ל^זימ^ אדז ק5*תאל םירעמ תול^סאז

 •>#ל6מד אנחהי גתימ'ד ןוןל&י א1?!איםמעלצת׳ 'יי יחמיד א5וחמ •דמ
 גחדחא גמל לעי_אל 1ישא םיזגהלבמאטחו ינירנמנ-׳ואטח ה^ןינזאז
 גחי^ $היאייצ איצמ!זלצ תונ^יזפו יאינמצ מונערזפיימיאי •דיזקשה
 ־דייזיו דיודוייל שד(ל היפד גוולצמלעלץיוי אימה םויפיאי^מד אגזונוי
 י־־־־־־ר^ימי אוזיה ג©ו*מ יוינזמר טמ סףןיןפ8ייי^> תמב^יידיפה
 איןרזצנןיאיגס׳ייד אז&לקמ תיפצ אידז׳י ןיהיז׳״ק א^רן(ל איסיה היזרכ
 >1X3) )ויאבצריה^שדקזידמיבו^חינרי^צהידזי׳אתבדמצ

 * -ז■ \ '/ )6 יי׳ ״׳ ־־־־ ד ״ 4 4יי *י -י* ג /

 שיקמ היבב רש אינה ריב]/ *הי אילז ןזהבןו^צין ץלמ ןוצפיז ץחצי־ן
 ■א1למ אנדיגסהזאצגז׳^ד

 ןמט אי י ע ה

 לארשילק׳יירא&גיפלטמ ייכאלמ ךיבלארשילאהוה^דבר אשמ
 ח^אלה ונתבהא רמכ םטרמאו הולרי דמא&התא יתברא ׳יכאילמ די5

 י■ , 1 ׳*י■1 ״־׳ *ך_~ ■׳•>-־׳׳ י• ׳,׳,י ::י .

 ת־־ייי־ירגרמהמתל #נזטהאו דרמש תירהמא םישאי ןמאנש ו&ע
 רמא^צןדגימ היד**? ריהנצחא הד 1^7 ירורוט מ• דייוטד היןמרר ו£ש
 טאוימיהמה מיאגנןהוה>למאהפמ1צמחהןהנו>1*9י מששר8*א
 י־יא ,*^ינ^זץו״^ת^^העי^י^^יניי/ייסירהא

 י"לצ?( ן?דצ אהליזי עבצו בוצני *$^עןע5 אננכסינהא יאצו ־זא ןולמיי
 אנ׳ישיהימעד א^חזלת (וה1? ןזלקד־־הפא א5אי ןזמי ןציאהיא&צ
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 '־לייג^ד^אתס^או חגיארמ סכיגעו׳אמלע דע טול ןוחילע/י♦ 4׳תיאר
 ית^ד א2){** יג1כי\ו^^יתאו ן^חי ןוכיגיעו ׳לאך^אמגללע^ה)די
 רסמאמ יי)ככ היא ♦גא גאפאו ופדא דבעו הא .ךפפי ןכ׳׳א^המ&עז♦

 י2*ץ תואכצ חמירמא יארומ ז־*יאיגא ססודא
 ימחדמל א־זכעד אצאמי א^לילידימא איה^אא ידןמ$£חא.ונךכ חמכ
 ןו$ אנא ןוצי־כ־סאוימ<ו|ל ץדקימןוג<יאד ןא אצאבאצסאו חסולל;?יקג
 סאז ימשלע ןידפפמר אימל ןמל בצ׳יירמא י$1ק ןמ ץלה*ז ןונואד
 ם^ד??!^גמ םחל ^רפזמלע םישממ ׳ךב^׳לעאמסצ אמגףוצמיח
 דר5ד6%ןן^ ן*6^ יאמד דזכנח1דיןחל^ סלדמאמ^לאג דמג
 ־ריסצ *♦דאילוצי]* ןיילמל ץצואדיה קאר5אמבןאמיח סאו קחרמ ןכרוןל
 ^,-י/לה ערןד<ל^]ריחספושמת טועדןיאורפזל רעןו&מממו ׳או;ד

 ו׳ שנב אלה ע;דמדו ריגחד ץכרלמ ןובאדו ש״צ אלואחצרל־ריועל
 ךל^וצוטלשל ןעכ ימ^דל^ט א^ד עידמדו ריצחדןיב5

 ׳׳ ןווחזפצ ׳'*יימא ןמא ןומ ןזצזכנת^ א1;ו1הןופ^ימ א5ציולג?ל£^ו א66
 ־^־רמא םכפ^ילןיאמנחיחנזמודיאע^לל סי>ולךךקי);^מ3טגימ
 גדוצישא *ןגיו ןולה אצלןופ ףא'׳ םכד*מ העדא אל דחנמותו־אבנןגוהי
 "רופא ןופ5י#דןל אזע׳לאל ןלחדמ ןללזק יחצרמ לע ןוצד$ח אלו ישלקמ

 ־ ־"—ע)שמו^דזממטץןפדימ\ט^אאלא^עדלןכרוקרתוא^צ/יי
 דפ ררמט החנמו ימ^צ׳ל ו^צמרטןלמ כוקמלבפו םיונכ^מ^לודג ויאזפמ
 דוילעימ דעל־אז&משי חצרממ ירא ,׳תואבצרוחי דמא ס*ו>בלצ#לו'ןג

 "/ער ימ*רןופ^ולצליפקמאציאןידכעןותאריןרעלצצלז^לכמעעדצימשכל
 ו^עצ ימשכיו ירא ימד|ל יצי קלןצ5 ןוצצוזללו ןזצידילע שר^חמ אצר

 וכינו אואלאגמ לוחיןחלשסצדמאכ ןצואם*ללחמ םתאמתואפצ׳יידמא
 לאפ



 אוה ~ויםב ׳ייד ארותע ןותאדב הלויץלחמ ןונראו ׳׳ ולבא הזבנ
 דיול־ךי 1ימא ותאמתהפהו ה^ממה^ילתרמא)#גמ אתכתמ ץויצצו
 הגיאההזרנפמיאםתאצהו הלוהה־תאו הםפהתאזלזזג התאבהו תלאג*

 ןלי'.ד- *י- '׳* 0״ "-1-ל*׳ /*״״* ״ ץ ׳ * ׳ ׳ ׳,יי /*״ י׳ ל

 יפ פדאל תחשצ חבזורדנו דצז־י^רדג^גב שיו ילהוכ רמאו ׳׳ יי ימא ןלציימ
 י״־־־כצגצ דיב^זט^לםיהב אלמ ימשו תואבצ הולילמא ל$^$ג

 ^* אנא ב*ףלמ ידא ׳״י ,ל לצחמד ח5דז^^ב^יןר א׳וויזוצד הירדמבתיאו
 יםי״מופהתאזההוגזמה םכילאהתפמ^י&^מ ץצח ימשומוו&ע׳׳ייי&א
 4רפ ומישתיאלםאו•ו£מט>.ח אלסא ׳אינהצ אלה אניזדיןלפת ןסל ןפלו
 יתמאו היאמהתא צכב יתחלסו תואבעהוהילמא ימשל דובכ תתל בל

 ןמשמ ןמיתיל ייא העול
 שיפ םכעפלפ^רל יתידיזז נלך*התא (בצל לפנ י3נה ׳׳ בללש יתלהד

 תתהכ לגיאזאפדאתללפכ ןוצל־*ץ# אנאא ׳ וילא םכתא אשת םכינזי
 ס^קדיו ׳הכמ ןוצן^לה עגלפתד ןלכינחתובדליטבאו ןוציפ^לפ ןלליבלןי
 ף?י ריןמא דלתא ליד? תותל תאזה חונזמהתאהצילא יתחלש ♦צ
 ל*ץ1> *ימ&לאיאאתדיןלפתנזי ןוצתול תיוולה ידא ן11זדיתו׳׳ת1אכע
 ^-םתואל םולשהו (בייחה ותא התיח ♦תייב ׳תואבע׳יידמא יולספי
 תיבהו אמלשו יי/ו היצ״ע הזה ימ*ק ׳׳ אלה תתנ יסש ינפמו יגאדתו ארומ

 ;׳ ■ !,-ך;־ ׳״׳־׳^*ד ג-־* י
 חרתש״א אל א1(לשר הימלבב ת£ז א0ש(לד אתייוא י ןועמ םישי םיברל
 ־גת ׳׳אצוח£ביתא ץאמפד ית^ריל/ל אתונזילתצו אמלשב היתזפצב
 יאי|י גיואצצהוהי ךאלמ ♦ב •והפצ ושןיבי הדלתו תעהוימש♦ ^יציתפש



 {*י םדןיש;ט#ט ידאהלט/פט ז$ללאוע1£>ן*טי ץא5ל*ופסדא

 תליפץצגיחט' דרלמבהיבדסמלשכד ןך1דךמ םמדהלתאו׳א^תןאכ^

 ף*י*ד ׳׳הרלאפספפםיאשנו£ךךומאם*י^
 מ—דל"(ירטג^צלדילל א&צ ןשל^ז ץרלפצ ןזלמ^ מ*צא?א5)*

 1דחאכאאולזג *א*וירזאכ קא \*$גנ1 י6*ו]ג ןכןלניד ןארזא

 אי־יריו ^יו5אמ>דפ^
 אצנ^ז^כ י#ר|ק6ט \י*ז£ איבד/ר $׳אל;ד א^לדה אצא
 םלשזדמו *לארשע הגי£#ט לסעותו זחלדי הד# ׳׳א^לכאס;>1א5כ*ק
 מ־־זמד ן*4קש ׳דכנלאמבלעבל בהא־דשא לוהי שך'ןי הדלהי ללד £
 ה^ודיתיבדוס^אילא םלושלריכו ^ל׳טב ;ר׳דיכ^תא א^שלאר הדוהי
 * ץשג ןודל בהימל ואשדהאו׳ייק א&רק^&ר ןוהשפג
 •ד ׳. * .)* *יי 1^-'״ ^׳ **״▼** ♦,' . >* * ד ׳—''׳*־־* ^.*.־*־־*- * 7 > ׳, .״ ״ — ליזיגמ ש^כןרע_*ילהאפ הניעל ד^ל^^רשא^אלדולוי^כי

 *=בא'1 בק^דלקטרצ רב{ד5 ^♦15ע.ירכ^ל4ליצ^'׳נו1אכע^היל
 עדיגש >דאח * עוא!בגו 4♦ד א&רק&תיב ן3דןל בד^נפ&וה ץד5
 ־5־־לא >ילנ9 דו#ץאמ ^אויכפהלהיחגזמללא ^דמו׳?כ-1^
 ג־־^י א#לטלה|ד \יד^ןן^דתל)2!ת אדל׳׳ספדימ זלנמהחן^;דהכטה
 היתי אלכ^לז אנוגרללהאונפתא דועהיליט ןהימדל ןצ5ד;י*ד אא5דמ
 ן^;פ)ושא$מ ^גזיבד^הלוד^צל^הט^ םנזודטאל׳׳\טדיט הלערב
 "דד6לפ^ןמ םאז׳^דגת^אן^מל^ו^ אך0 הצרמיגפ^א ר&א
 *ע#ך%ול£׳ א*.ין הבתיולש׳תאד ך^קנדחפא ץבוךניב רדסא 'ייד לע

 ׳ז־ילאערץ שןיכט דוראהלמו 'א 4יל יאשד הטש דחאאלל ׳ך£י)י

 םכחחה םנורמשגזחיואבצ הללי דטא ^ופל־לע ^טח ה&צו 'יאישי ♦דלא
 ־ \'"'" 'י )• ;' '• "■ ׳־־ יי : כ■׳•' ז־י י• ״ י״י" *י־•; י '־'׳
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 ר(#נ|ו סנמ אלזייס׳שייא&׳יי ימא זה׳טפ ו^מעמאיראיודמת אלו
 לוזיל מ5ע;1ה״׳ןןרןיז .י ״־ ןלצחוד3ז1י)פ5זסניו חזא3£>*ד>

 די1ד^עומנ ג1ט םצרמ,אנ ונעגוה דמב ס^ד^או הנייב׳ס
 -וא י, !•י*^י 'י £ יז■׳ '** , י״ ״,.׳י4 י 1 ״ , | , ,

 י ( \ | ^ ן ן י ^

 דיגמזצאלמללוע טנה י אעד אזי^דיגעד אליא זא ירומדק אוער ;ועז
 •ךי^י־ימי טעןממ םתאדשאןלךאהייל^הלא אצן&אמפי י^ויי
 !$למ ז^אצאמין״אעהותיימאא!"" *ימח י$אי0אתי.1ע
 -5^,,£מ^י אתעה%*רלוע׳>ף!לעו ימידןיאאי׳א יגפיז
 יאובסוקואלכלכמימ ייזיואב* ׳יי ימא זתא ו* היל \*2 \יתאד א&ףי
 רבטמןלי׳ םילממ תירעי ז^ונמנ שאת^מייצ יתואיהג דמעה ימי
 ^*יוללו־הממאתמיאצ היל^ יראהותו%ואנםוןיין61 יייתימ הזיתי
 בהטסתאמן״ו ^עתאר^ח^לי^^מ^ד:1הב\ייו^מד
 *־ז־יא^א5י#*8*מ יזיק.דנןב החלמ יט׳ילמ רוהי^יהי חן*עי
 אכסצבו אלויוצ־ וןהתיץן>זד יל !>5גוי ימיז א5סצ יצימו *ןי ד&מי יצ;כ
 ילכט ^ערדהימיתחנמהי^י^צעעיייויאצןנר^ןיצי^מ׳ייצ^יןיהיל
 םי־־דשלי *כ5ר*ן רדוהימלא ^'׳,^כקעדיתויגומדקסיכשכ)טייש
 ■ררממדעןתייהן צפשמל צכלאינילהןמףימיללעקשצ')אא&׳ימןיל

 -"זעע׳*^ ןיצל0־ל8יאז יתואעזייןיי ימא מיאריאיזויימעמי םזניד
 ל \יע8שמיצו >0<£ן ׳הומ^ק^^,^
 להדו$ז דיימ ;יי ץכ&מ׳ו ם3רי*י איל8רא איינאי אילא *ה5אצ>>ר|י£׳ל
 א^ג^עי״גכםנואי ׳גיטש אל דוהי טאיליהואלציי׳יי ימא יניןיקכ

 ;זתאללזעדומ ;ונואי א#יעןמד ימ^י יתמשא אל׳ייאצא ייא ׳■בתילב
 לבת־דה םבליבא ימימל ׳קיפל הט״ףידה אינללטהיאמד קפד ןמימ
 א 4 ה:אבצ רודי רמא פצילאהכושאולא ילוש סגיימש אלו י,יה;כ
 ?*4"־־*י אלזי^מ ץת־ו־־םןועעאימוימל׳י במההמב חמימאו

 ןנ^

* 
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 קל ^בטיא^יר^׳^ינפתאו יג^לפלובו#־
 . • **ל־דמכ זבלדמאו לתא םיענהל 1כתא *כ םיוזיח םדאעקיה '׳ בותגא^ל
 '$>? \דגד£ג קא ייא *#דל בקרב* ז יגריה ׳י דמודלדו דן$^ףונןטןי

 כ=תא 'לדאמכ ׳׳ א^מויתיבו א*יסעמצ ןלד|י א&יגדא א£ב קמינו סאו
 קיי^# $^י$מימ ץנזיא אטולצולפ ד*ל םיעבקבתא ינראוסילאנ

 . *ןלי|ב יהיו רצואה ק^ארשעמהלקוא ואילה׳׳^וה אלעע קתמ
 מו>ראתא הכ^ התפא אלסא ניואכצ הודי רמא לאזכ אנ וננחבו יאטב
 אלצואנוטל אל$;'מלצנו* זנויא ׳׳יךלגזד^הפרכ םכל;קייהנפימש.ד

 ואבצ׳יילמא א1ל5י£ל(לקפו$) ישדןלמנופכ וקמשמלל הוניפליל
 ׳מ2ימ קמימר דע א&ווב קלתילאר א^ש ד5נוי קל הצופא אל סא
 םכל^^ר־אלן המראל ♦יפלא םניל ליחשי אלו^ציאבקל י^עכל
 ק׳ל לטלי אלז אלצלמבקנל ףיזואז ילקבצהוהידמא לדשכ
 וךשאץ*לוא5צ׳יי דמא אלקחצ אצפ^ קלל6הנ*אלז א^יאדאליא^י

 ׳׳ תואבצ לולי ימא ץפח ץרא 6תאץהנףפ םדגהלב קנרא
 יי* ^יכ^ץ יתעצשתיגנ' עלאב ץצצי קא קת ידא אי&פעלל {זפצלי
 ם^^א]רוליימא םכירבד יל# וןנזח י תואובצ ׳יי דמא יתועל
 1^^><^ק8יצו ם^ר׳יד!^ י^׳ם^יוממ
 )'קיגצומ^ך^שטעצ|1ומל םיהלאדבע אושלקימא ׳׳ ומ*^א%מל
 $ ;ל חל5דןמ לאנהל אלץמרמא׳׳ תואבצ הודי יגפמ תותק קלקצל
 תזנוכק־•א5כילה ידארליד>נימתרט^ את&תדא ^יג5ףנ קכ8 א£|
 יעשר ישע^נכנ־םג סידזובידשאמ ׳וכחגא ל|על * תואכנז ׳*ק ןמ הזל
 וטייקנ־דא ףא קישל קתשמ אצחנאקכו ׳*•וטלמי)םיהלא •ונהכ סג
 1־ראמיא לוהי יארי ורבדב זא ג ק־טישאז׳ייק ואיה5 ףא)לאטח ידכ>
 לשחלו לוהי יאריל *וינפל ;הבזרפמםתכיזעמשדללהי בשייל ודעל
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 ה^גס *שע יגא י^א ם^תו&בנ* הרהי ♦'לץ^
 •י! •*׳^ ״״ : - י־ : *י׳ \ ג ע־* 1'-(" ץ*־ג *־־־ * ( י־־ *׳ ■>-״׳׳ ־דץ ״ ג-״׳;;

 א>*>־^/י'|יו$1ה(יג איעידע^ איןיידנ!קצ קזחתו ק^תת)'יורבע אי

 י*רג# ^89 אז^שלל&ןיפייא#© י£5 א&א א&י׳י י* יי# 'יז8׳י
 ו<4״ז תיאבצ'יי ־ימא יתאד א&וי ק.יתי ־ץח^י1 אז£!יל ןי"" יאטח
 אפחמו יקדע שממ׳ייבזק יארי ס^י הזודזי;רפיפזרב קחלקיבשי
 א&ש ימש ׳לחי^ב1? זמרמו יי קברמ ילנעפ בתשפי סתאמד היקמכ
 -יצ סיקט׳רםתז0^ו'א(5בדילנ1׳צןזלמהזקקפתו א^|ננ5אתיסאזןצזד
 ן6# ת^המי רמאזיפיעמארי^^ייב סקילת תופי תחת ופאיייקי
 (?רמאדיגגיא&ד 'א8י*5 קעלנד תסרפ תמות איגיפק קהי ייא ןיעישי'
 לאיזקי^רשמיפותב וןוואיתי&לשא *1ב;מת#מתד8י •1לפץ י תיאנע
 ל0כ^י#ת*^יי^ה1^ ^ייאזלניאיםיט^פ?)םיןמז
 ו־ויללא תא ם^חלשייגנאזומ יי
 ז־תלא תיקפיל זח^א5א1ו ׳ארמח1לוךגהזי1|הי םויאזבימפל איפנת
 גגר בישהי ׳•אלייחדיאבר 'ייק ןיפ 'תח&ידיתעי א&יי יתימבדןכ א^נ
 ׳=ברח"ץואחתאיקמ!ו1 אונאןפ םתמאל.*׳ סמגבלי סיצבל^ינא

 תחכט׳ן^ ילגת?( א&לד קהתהפאל^אפבכלז^זנבלעןוופאבלגיתייו
 *ממ&מעימ״יל זיל&יננ״זמ 1 איריפנ הזניחמאו א5ז5יחכ אמיא לגי

 / ״ ׳׳*יינזול>ל;*י'״׳ממ**פ'.#>
 '*6 תויתי
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 ר*> 0 יעיגרה >/•! ׳טעל
 ^ גלמיג*׳ ן#׳#יל ׳טג?

 3*״!ןל ^ יפ*׳? ךדכ ;11?) חמט/י&חז
 ך3 גי)ט1^?^%טה

 ח׳ל ל/גכ לח/י י" ■ל <?/* ).מן&זגילטג?
 נ׳ ג׳ןז׳דןי ׳טג ר
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 פ>'ןי גילכד ׳טג?
 היז*י !דגוי ׳טגה

 1>־ןי הקגצ* י.י׳ט* 'עגה
 דבל ?זב ׳טג?

 לג? ךל ךל ׳טפל

 ך# .ת**לג ׳עג?
 צ? /ורי׳! ׳טגל ...

 ענ׳? 3?ע ׳טגה
 בל גיטגי^׳ 'טגה

 ן^׳טג?
 ?ל המל ׳טגה

 עד ד/גמ גיילה^ ׳טגה
 הלעגהה !))?כ ,ע>ק>ט/
 חול ־)!(יב ד*!ן!׳י׳3 לגו

 מ יי *}יד** ןי^ל

 ׳שענעי

 *ךד \׳ב1ז׳ בלג^יטגה
 לד סילןגלז סמ/ לג*י
 הלד ב?'! ׳עגר
 (*נ0ר הלח ׳1**י

 בגגד ל1גפ גיחג# ׳טג?
 גמד ןלב ׳טגה
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